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A escalada em direções das águas profundas nestas últimas três décadas
representou um constante desafio para a Engenharia offshore. Os elevados custos dos
projetos de produção em grandes lâminas d’água e os riscos inerentes, tanto para o meio
ambiente quanto para a segurança do próprio empreendimento, determinaram o
estabelecimento de barreiras batimétricas aparentemente intransponíveis.
A partir das grandes descobertas na Bacia de Campos e com os sucessivos
avanços de produção de petróleo obtidos nesta bacia por águas cada vez mais profundas,
fez com que o Brasil assumisse um papel destacado no desenvolvimento da Engenharia
offshore, ocupando até mesmo uma posição de liderança, como atestam os sucessivos
recordes mundiais de produção em águas profundas e os prêmios internacionais a que
fez jus.
Desta forma, também as técnicas de visualização computacional não param de
evoluir. A nova fronteira agora está na visualização e manipulação de enormes volumes
de dados gerados pelas atividades offshore, em ambientes colaborativos compartilhados
e distribuídos através de redes de alta velocidade. Neste sentido, técnicas de interação
computacional que utilizem interfaces com características antropomórficas, facilitam
não só o entendimento dos complexos problemas a serem visualizados, como também
permitem ganhos significativos nos custos e prazos de projetos. E é neste sentido, que
este trabalho vem demonstrar que a utilização de técnicas de Realidade Virtual nos
complexos sistemas offshore tem permitido atingir o limiar desta fronteira.
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From the big findings of the Campos Basin and with its deep waters oil
production growth, the Brazil have been in evidence into Offshore Engineering area, it
staying almong the firsts positions according its worlds production records in ultra deep
waters and the internationals prizes obtained.
As the same way, the computational visualizations techniques do not stop its
evolution. The new challenge now is the manipulation and visualization of massive
data sets generated by Offshore activities in collaborative shared environments throught
high velocities networks. Furtermore, the computational interaction techniques that use
antropomorfic interfaces allow not only the easy understanding of complex situations to
be visualized, as it allows substancial cost and time savings in the projects.
So, this work will shown that the application of the Virtual Reality techniques in
the complex systems of Offshore engineering allowing to get sucessful in this challenge.
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I. INTRODUÇÃO

I.1 – Relevância do Tema
Em que se pese a importância das demais aplicações, a grande expansão das
atividades de perfuração e de produção de petróleo no mar (offshore) são certamente as
que mais contribuíram para o crescimento, aperfeiçoamento e desenvolvimento de toda
a vasta gama de conhecimentos e tecnologias aplicadas à Engenharia offshore .
Nos Estados Unidos da América do Norte, a indústria de petróleo já produziu em
águas relativamente rasas da Costa do Golfo desde os anos 60. O avanço da Engenharia
offshore, a serviço da indústria do petróleo, iniciou decididamente uma escalada para as
águas profundas a partir do início dos anos 70, quando das primeiras grandes
descobertas nos setores britânicos e norueguês do Mar do Norte.

Não menos

importantes, nesta escalada, foram as descobertas da Bacia de Campos, no Estado do
Rio de Janeiro no Brasil. Os primeiros campos descobertos: Garoupa, Namorado,
Badejo, Enchova, etc.; já situavam-se em lâminas d’água de mais de 100 metros,
profundidade comparável à dos campos do Mar do Norte, exigindo à época, a utilização
de tecnologias de ponta e vultosos investimentos.
A escalada em direções das águas profundas nestas últimas três décadas
representou um constante desafio para a Engenharia offshore. Os elevados custos dos
projetos de produção em grandes lâminas d’água e os riscos inerentes, tanto para o meio
ambiente quanto para a segurança do próprio empreendimento, determinaram o
estabelecimento de barreiras batimétricas aparentemente intransponíveis. Nos anos 70
era considerado inviável a produção do petróleo em águas de mais de 300 metros de
profundidade.

Hoje, a meta batimétrica situa-se por volta dos 3.000 metros de

profundidade e a escalada para águas profundas certamente ainda não terminou. Com
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criatividade, desenvolvimento, inovação tecnológica e experiência, estas barreiras de
lâminas d’ água foram sucessivamente sendo derrubadas pela Engenharia offshore;
permitindo a produção de petróleo a custos e riscos aceitáveis em águas com
profundidades cada vez maior. Ainda não há no entanto, condições para a produção de
campos menores. Os atuais projetos de produção de petróleo no mar são tecnológica e
financeiramente intensivos, demandando a aplicação dos desenvolvimentos mais
recentes e de investimentos que normalmente ultrapassam o valor de 1 bilhão de dólares
americanos por projeto.
De acordo com os dados parciais fornecidas pelo Offshore Tecnology1, cerca de
uma centena de projetos de produção de petróleo no mar estão sendo hoje
implementados, com investimentos totais que ultrapassam os 150 bilhões de dólares
americanos. Estes projetos distribuem-se, conforme ilustrado na Figura 1, em seis
grandes áreas geográficas: Mar do Norte, América do Norte, América do Sul, Ásia,
África Ocidental e Oriente Médio.

Os principais atores neste grande e complexo

cenário são, por um lado, as empresas petrolíferas, os investidores do setor de petróleo,
os numerosos fornecedores de bens e serviços e, por outro lado, não menos importantes
os pesquisadores, os consultores e os cientistas, que nos centros de pesquisa e nas
universidades, suportam este desenvolvimento tecnológico.

Figura 1 – Atuais áreas mundiais de produção offshore

1

www.offshore-technology.com
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A partir das grandes descobertas na Bacia de Campos e com os seus sucessivos
avanços de produção de petróleo por águas profundas, fez com que o Brasil assumisse
um papel de destaque no desenvolvimento da Engenharia offshore, ocupando até mesmo
uma posição de liderança, como atestam os sucessivos recordes mundiais de produção
em águas profundas e os prêmios internacionais a que fez jus.
Segundo dados divulgados no ano de 2000 pela Agência Nacional de Petróleo
(ANP)2, a produção nacional de petróleo concentra-se nos campos marítimos
responsáveis por 81,0% do total produzido, e com tendências de crescimento, já que
90,19% das atuais reservas provadas de petróleo no Brasil encontram-se no mar [1]. A
mais importante bacia petrolífera brasileira – a Bacia de Campos – localiza-se no
Atlântico Sul, na costa sudeste do Brasil, adjacente ao Estado do Rio de Janeiro. Esta
bacia responde com 94,9% do total offshore produzido, correspondendo a 76,8% do
total nacional [2].

As projeções futuras com base na evolução das reservas e na

previsão das descobertas apontam para uma concentração ainda maior da produção
nesta bacia offshore.
A necessidade de se incrementar a produção de petróleo no Brasil visando
garantir a demanda do mercado doméstico, buscando também, reduzir os impactos da
importação de petróleo sobre a balança de pagamentos do país, levaram o Governo,
através da sua empresa de petróleo – a PETROBRAS, a partir do final dos anos 70, a
concentrar seus esforços na Bacia de Campos. Os sucessivos aumentos da produção
nacional, atingindo os 500.000 bbl/d em 1984 e 1.000.000 bbl/d em 1999 deram-se
fundamentalmente em função destes investimentos e das condições geológicas
favoráveis oferecidas pela Bacia de Campos.

Desta forma, os investimentos

programados pela PETROBRAS para o ano de 2001, situam-se entre USD $5 bilhões e
USD $6 bilhões de dólares americanos e, apesar das indefinições, sabe-se que estes
recursos serão aplicados nesta bacia, em projetos de desenvolvimento de campos
voltados para o aumento da produção de petróleo [3]. Um dos objetivos do crescente
investimento é que até 2005, o País seja auto-suficiente na produção de petróleo,
saltando dos cerca de 1,4 milhão de barris por dia (b/d) atuais para 2,1 milhões b/d,
segundo dados da própria PETROBRAS.
2

www.anp.gov.br
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Figura 2 – Campos offshore da Bacia de Campos em 1974 [4]

Uma característica importante dos investimentos feitos na indústria do petróleo
refere-se ao seu efeito multiplicador. Segundo estudos sobre os impactos econômicos
do setor petrolífero feito pela Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP)3,
3

www.onip.org.br
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parte destes investimentos chegam a setores à princípio inusitados. A cada bilhão de
dólares americanos investido em exploração e na produção de petróleo, USD $37
milhões seriam destinados ao aluguel de imóveis, e USD $5,4 milhões para frigoríficos,
em conseqüência do aumento de abates de animais, entre outros importantes setores da
economia. A Onip estima que o Brasil receberá USD $100 bilhões de investimentos no
setor nos próximos dez anos, o que demonstra a importância do setor para o país.
A própria história da Bacia de Campos exemplifica de como a evolução de
exploração, desde as primeiras descobertas, até a escalada em direção às águas
profundas, só foi viabilizada pela constante evolução tecnológica. Na realidade nesta
bacia há que se considerar três fatores determinantes de sucesso:
1. A determinação e persistência da equipe da PETROBRAS descobrindo
campos petrolíferos em áreas de fronteira operacional, em águas profundas;
2. A evolução e o desenvolvimento de sofisticadas tecnologias exploratórias,
notadamente de sísmica, geoquímica e de geologia;
3. O conseqüente desenvolvimento das técnicas de produção, frente ao
constante desafio das novas fronteiras, em águas cada vez mais profundas.
Apesar das tímidas investidas exploratórias no final dos anos 50, a exploração da
parte submersa da Bacia de Campos teve seu início efetivo em 1971, com a perfuração
de poços em águas de menos de cem metros de profundidade. O primeiro campo
comercial – Garoupa – foi descoberto em 1974 (Figura 2), em águas de 120 metros de
profundidade. Os gigantes Marlim e Albacora, localizados em águas da ordem de 1.000
metros de profundidade foram descobertos em 1984.

Assim, a tecnologia e a

experiência adquiridas nos últimos 20 anos forneceram à PETROBRAS a capacitação
técnica e o know-how que determinaram uma taxa de sucessos da ordem de 30% nos
648 poços exploratórios e de 92% nos 537 poços de desenvolvimentos perfurados na
Bacia de Campos [5].
Desta forma, também as técnicas de visualização computacional não param de
evoluir. A nova fronteira agora está na visualização e manipulação de enormes volumes
de dados gerados pelas atividades offshore, em ambientes colaborativos compartilhados
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e distribuídos através de redes de alta velocidade. Neste sentido, técnicas de interação
computacional que utilizem interfaces com características antropomórficas, facilitam
não só o entendimento dos complexos problemas a serem visualizados, como também
permitem ganhos significativos nos custos e prazos de projetos. E é neste sentido, que
este trabalho vem demonstrar que a utilização de técnicas de Realidade Virtual nos
complexos sistemas offshore tem permitido atingir o limiar desta fronteira.
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I.2 – Objetivos da Dissertação
O objetivo geral deste trabalho é mostrar o enorme potencial que as técnicas de
Realidade Virtual podem fornecer como uma nova ferramenta de trabalho para esta
importante área de pesquisas e de produção, aonde a interação computacional deixa de
ser homem-máquina-dados para ser uma interação homem-dados.

Pretende-se

apresentar o “estado da arte” desta tecnologia com o foco voltado para a sua aplicação
offshore.
Um primeiro objetivo mais específico é apresentar as soluções comerciais
integradas disponíveis e suas características principais.

Existem hoje um grande

número de fabricantes de hardware e software que rapidamente apresentam soluções
novas e criativas, tentando estar sempre um passo à frente das necessidades desta
indústria que movimenta bilhões de dólares americanos por ano.
Um segundo objetivo mais específico deste trabalho é mostrar as aplicabilidades
e vantagens, apresentando também uma abordagem crítica das soluções existentes,
identificando dentre elas, àquelas que melhor se ajustam aos diversos perfis existentes
nesta indústria. Como existe uma grande oferta de soluções, é comum encontra-se
disseminado

por

uma

mesma

grande

companhia,

diversos

ambientes

de

desenvolvimento e de produção.
Um terceiro objetivo mais específico deste trabalho é mostrar que a utilização
destas soluções em Realidade Virtual poder tornar mais efetivo e eficiente o trabalho
colaborativo entre os profissionais envolvidos num projeto offshore.

E, isto é

4

demonstrado a partir de um estudo de caso realizado pelo GRVa (Grupo de Realidade
Virtual Aplicada) para projetos de layout de arranjos submarinos.
Conforme citado, de um modo geral a demanda crescente de visualização pela
indústria offshore gera uma enorme gama de soluções pró-ativas (soluções que são
4

www.lamce.ufrj.br/GRVa
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geradas antes da efetiva necessidade aparecer, propondo sempre que possível, novas
alternativas, de modo a evitar futuros “gargalos”). Um quarto objetivo mais específico
deste trabalho é avaliar as tendências futuras deste competitivo mercado, considerando
os pontos citados acima.
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I.3 – Organização da Dissertação
Esta dissertação é composta de dez capítulos, já considerando este primeiro
capítulo introdutório. No Capítulo II é mostrada uma visão atualizada desta importante
área da Engenharia, começando pela sua definição. É registrado um pouco da sua
peculiar história no Brasil e suas características principais. São apresentadas também
considerações específicas sobre os seus objetivos e principais desafios, sendo destacada
a sua importância para o País.
No Capítulo III são abordadas as técnicas de interação computacional, que
norteiam a implementação de qualquer aplicação em visualização. Serão apresentados
os conceitos do que se conhece como interfaces tradicionais, uma visão sobre a sua
evolução e por fim, é apresentado as características das interfaces Homem-máquinadados, que é o ponto aonde as técnicas de Realidade Virtual mostram a sua verdadeira
aplicação.
No Capítulo IV é apresentado uma visão geral dos conceitos em Realidade
Virtual, procurando uma abordagem bem ampla das suas características e aplicações.
Serão mostrados os tipos de hardware e software disponíveis no mercado hoje e por fim
será apresentado o padrão (standard) para o desenvolvimento de aplicações em
Realidade Virtual para a Internet, o VRML.
Já no Capítulo V serão introduzidos os conceitos de interfaces com
características antropomórficas, mostrando aplicações e suas características principais.
Neste ponto, já tendo em mente os conceitos de Realidade Virtual, é mostrado como se
aplicam os periféricos, cuja função é captar as informações do usuário, e desta forma
libertá-lo do processo de interação com o plano bi-dimensional.
No Capítulo VI são apresentadas e discutidas as soluções existentes no mercado
para integração de sistemas de visualização, usando técnicas de Realidade Virtual,
especificamente para a indústria offshore. Devido a enorme quantidade de opções
comerciais disponíveis, será abordado de cada tecnologia, alguns exemplos, que
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amplamente discutidos e comentados trarão uma primeira base de referência neste tipo
de tecnologia para o setor.
No Capítulo VII é apresentada e discutida uma aplicação desenvolvida pelo
GRVa especificamente para a indústria offshore. E, através dela é possível mostrar que
a utilização das soluções em Realidade Virtual apresentadas no Capítulo anterior podem
tornar mais efetivo e eficiente o trabalho colaborativo entre os profissionais envolvidos
num projeto offshore.
No Capítulo VIII serão apresentadas as avaliações obtidas ao longo deste
trabalho, aonde se examina aspectos gerais da aplicação deste novo ambiente de
trabalho (colaborativo, imersivo, reativo, etc.). Bem como, os aspectos tecnológicos do
estado-da-arte, incluindo-se aí as limitações dos sistemas de projeção CRT e as novas
facilidades dos sistemas LCD e DLP.
No Capítulo IX é apresentada uma abordagem crítica das soluções existentes
através do esclarecimento dos fatores que deveriam nortear a escolha de um sistema
imersivo.

Apresenta-se uma série de critérios que visam auxiliar a identificação da

solução que melhor se ajusta às necessidades e características, as “condições de
contorno” como corriqueiramente se diz na área, do ambiente e da equipe que irá
utilizar a solução. Como existe uma grande oferta de soluções, é comum encontra-se
disseminado

por

uma

mesma

grande

companhia,

diversos

ambientes

de

desenvolvimento e de produção, o que dificulta a comunicação entre os grupos, o
suporte e a manutenção destes ambientes.
No Capítulo X são apresentadas as conclusões e as considerações finais deste
estudo. São destacadas as vantagens da aplicação do estado-da-arte da tecnologia de
RV para a indústria offshore, e o que se espera para o futuro.
Por fim, no Capítulo XI são apresentadas as referências bibliográficas
consultadas.
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II. UMA VISÃO DA ENGENHARIA OFFSHORE

Neste Capítulo é mostrada uma visão atualizada desta importante área da
Engenharia, começando pelos aspectos históricos e seus conceitos, definições e suas
principais características. São apresentadas também algumas considerações específicas
sobre os seus objetivos e principais desafios, sendo destacada a sua importância para o
País.

II.1 – Aspectos Históricos e Conceitos
Tida recentemente como uma das mais importantes áreas da Engenharia,
principalmente pelo seu papel estratégico, movimentando anualmente bilhões de
dólares, a Engenharia offshore trata especificamente da exploração de petróleo no mar.
Lidando sempre com tecnologias de vanguarda, esta área nas últimas décadas permitiu
colocar ao alcance de sondas perfuratrizes praticamente todos os lençóis de petróleo a
qualquer lâmina d’água. Contando com a colaboração inclusive de tecnologia espacial;
já que as unidades de perfuração em águas profundas são posicionadas e estabilizadas
dinamicamente sobre as águas, fazendo-se uso dos sinais de satélites (Global Position
System - GPS) [6].
Apesar do enormes avanços tecnológicos que se tem hoje, esta engenharia não é
tão nova quanto se pensa. A primeira atividade offshore que se tem registro no mundo
moderno teve início há mais de um século. Em 1896, se descobriu que o campo de
Summerland, na Califórnia –EUA, se estendia mar a dentro, sendo que os primeiros
poços marítimos então perfurados nesta época, ficavam a distâncias de até 250m da
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praia. Nas décadas de 20 e 30, os russos fizeram grandes progressos perfurando em
águas mais profundas do Mar Cáspio, na região de Baku.
Falar de engenharia offshore no Brasil necessariamente passa pela própria
história de uma das maiores indústrias mundiais de Petróleo, a PETROBRAS. Apesar
do pouco tempo, já que foram apenas duas décadas, pode-se observar uma estória de
muitas conquistas e desafios na área offshore (Figura 3).

Segundo o seu atual

presidente, Sr. Philippe Reichstul [7], a PETROBRAS é “…a empresa que desenvolveu
a melhor tecnologia, no mundo, para exploração e produção de petróleo em águas
profundas…”.

Figura 3 – Crescimento da Lâmina d’água na Produção offshore no Brasil

E esta realidade, porém, teve de ser provada contra todas as pressões
internacionais que desejavam ver o Brasil economicamente dependente e com os seus
potenciais intactos, como reserva. Nas palavras ainda do Sr. Reichstul [7] “…é justo
que façamos um parêntese para recordar um suceder de conquistas da PETROBRAS na
área tecnológica … em algumas palavras: primeiro, dizia-se que não havia petróleo no
Brasil. Provamos que havia. Depois, admitiu-se que havia, mas que nossas jazidas
estavam localizadas na plataforma continental, em águas profundas.

Seria

antieconômico e tecnicamente inviável explorá-las. A PETROBRAS desenvolveu a
tecnologia de exploração e conseguiu baixar os custos. Finalmente, argumentou-se que
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a exploração era viável, mas que o petróleo brasileiro era inútil, porque nossa matriz de
consumo e de refino em voltada para óleos leves. Novamente a PETROBRAS provou
que era possível adaptar o seu parque de refino e produzir derivados próprios para
consumo. Como quase a totalidade das nossas reservas de óleo encontra-se no mar, em
águas profundas (ultra deep waters) tornamo-nos, uma empresa de petróleo peculiar.
Se essa circunstância nos custou pesadas inversões de capital, também nos fez
desenvolver sofisticada tecnologia offshore, que agora rende dividendos e nos faz
respeitados no mercado internacional…”.

Figura 4 – Representação de Tecnologias offshore utilizadas no Brasil.

A importância e o significado econômico das reservas existentes nas profundas
águas brasileiras, fizeram com que a PETROBRAS determina-se em 1986, a concepção
de um programa especial para tratar especificamente deste assunto, o PROCAP
(Programa de Capacitação e Desenvolvimento Tecnológico em Águas Profundas da
PETROBRAS). Seu objetivo principal era à época, melhorar o grau de capacitação
tecnológica da companhia, no campo de produção de petróleo e gás natural para lâminas
d’água de até 1.000 metros, tendo como clientes então, os campos de Albacora e
Marlim. Além disso, este programa teve um papel importantíssimo na consolidação da
experiência operacional da PETROBRAS, principalmente em sistemas flutuantes de
produção (FPS, ilustrado na Figura 4), visando redução de custos e melhorias em
confiabilidade. Para isso, extrapolou-se as tecnologias associadas a águas rasas já
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existentes para as até então impossíveis águas profundas, desenvolvendo assim, novas
alternativas para melhorar a explotação de petróleo [8].
Ainda segundo dados da PETROBRAS [8], o PROCAP “…foi completado em
seis anos, de 1986 a 1991. Desenvolveu 109 projetos inter-disciplinares e empregou
80% desses esforços para aperfeiçoar tecnologias, já em uso em águas rasas, para
posterior aplicação em águas profundas. Os 20% remanescentes foram dedicados a
sistemas inovadores considerados prioritários naquela época.

A comunidade

tecnológica brasileira – universidades, consultorias de engenharia, indústrias e centros
de ciência e tecnologia – deram suas próprias contribuições a esses projetos.

A

comunidade internacional também participou, através de projetos multi-clientes,
contratação de serviços, programas de transferência de tecnologia, acordos de
cooperação, de consultoria e treinamento em serviço.

Cerca de 400 técnicos da

PETROBRAS e acima de 1.000 membros do staff de outras instituições foram
envolvidos, representando cerca de 200.000 horas/homem por ano ...”.
Como resultado deste primeiro programa (PROCAP), a PETROBRAS
conseguiu dentre as mais importantes conquistas nesta área offshore:
•

A criação de projetos de conversão geral de plataformas de produção semisubmersíveis, como a Vitória Régia;

•

Critérios para projetos, customizados e otimizados para sistemas de
ancoragem;

•

OCTOS-1.000, sem auxílio de mergulhadores, sem o uso de cabo-guia,
projeto do Template / Manifold, 7 Poços, 1.000 m de profundidade;

•

Manifold de produção submarino sem auxílio de mergulhadores, sem o uso
de cabo-guia, 8 Poços, 1.000m de profundidade;

•

Sistemas de conexão submarina árvores de natal, com auxílio de
mergulhadores, em águas de até 300 m e sem até 1.000 m.;
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•

Sistemas de controle remoto e de supervisão para equipamento de produção
submarina;

•

Risers flexíveis – critérios para projeto;

•

Risers rígidos para perfuração, completação e projeto básico de produção;

•

Linhas rígidas – avaliação de métodos de lançamento;

•

Metodologias para a previsão de formação de parafina em linhas de
produção offshore, prevenção e métodos de remoção;

•

Coleta e tratamento de dados oceanográficos, meteorológicos, geofísicos,
geológicos e oceanográficos em campos de águas profundas (até 1.000 m);

Figura 5 – Campos offshore da Bacia de Campos em 1988

Estas conquistas além de mostrar a competência gerada nacionalmente com o
auxílio da comunidade tecnológica brasileira, deram a PETROBRAS o reconhecimento
internacional por seu trabalho na produção offshore de petróleo, culminando com a
premiação agraciada pela OTC – Offshore Technology Conference, em 1992.
Concorreram cerca de 300 companhias em todo o mundo, destacando o
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desenvolvimento tecnológico da companhia na indústria offshore no período
compreendido entre 1990-1991, com o prêmio Distinguished Award for Companies and
Institutions.
Como as prospeções realizadas indicavam, os desafios foram para além, com
lâminas maiores de 1.000 metros. Então, para poder dar continuidade aos esforços do
bem realizado e premiado primeiro programa, visando profundidades até então
inimagináveis (2.000 metros) de se poder explorar petróleo no mar, foi implementado
em 1993, o PROCAP-2000 (Programa de Inovação Tecnológica e Desenvolvimento em
Águas Profundas e Ultra-profundas).

Seus objetivos continuavam os mesmos do

anterior:
•

a substancial redução nos custos de produção;

•

o aumento da produtividade em campos de águas profundas.

Porém, as metas deste novo programa foram bem mais ousadas, com se vê:
•

Permitir à PETROBRAS produzir petróleo e gás em campos offshore
situados em águas ultra-profundas (1.000 – 3.000 metros, ilustradas nas
Figura 5 e Figura 9), incorporando tais reservas;

•

Desenvolver

projetos

com

inovações

em

relação

a

sistemas

convencionais da época, em campos localizados em águas ultraprofundas.
Neste novo programa, a PETROBRAS selecionou doze projetos sistêmicos para
serem desenvolvidos ao longo de cinco anos (1992 à 1997).

Alguns deles

representavam os pilares das tecnologias consideradas essenciais para se alcançar as
metas do programa com um todo. Para tentar “…assegurar resultados significativos e
efetivos para esses projetos, os seus produtos finais deveriam ser apresentados como
protótipos, testes de campo, modelos em pequena escala, simuladores de computador ou
projetos básicos…” [8].
Assim, em meados de 1996 alguns deles já haviam finalizados, dando chance a
que novos projetos pudessem ser incluídos na carteira de projetos do PROCAP-2000.
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E, o portifólio então atualizado do programa espelha a tecnologia atual necessária pela
PETROBRAS para alcançar as suas ousadas metas que foi desenvolvido entre 1997 e
2000.
Como se pode ver nesta rápida introdução sobre a Engenharia offshore,
desenvolvida e implantada pela PETROBRAS com a parceria de centros de pesquisa,
universidades e núcleos de excelência, o aspecto mais importante a ser ressaltada é o
investimento na tecnologia.

Objetivando superar os obstáculos, desenvolvendo

ferramentas ainda inexistentes, permitindo assim realizar atividades antes impossíveis
com as que se dispõe no presente.

18

II.2 – Objetivos e Desafios
Fruto de todo o investimento já realizado nesta área, hoje tem-se que
aproximadamente 41% da atual produção brasileira de petróleo vem de poços com
lâminas d’água acima de 400 metros. E, espera-se que tais números alcancem cerca de
85% no ano 2005, segundo metas divulgadas pela própria PETROBRAS.
Segundo especialistas [9], o desenvolvimento tecnológico “decorre basicamente
de duas situações:
•

da necessidade de se viabilizar tecnicamente metas de produção ainda não
alcançadas; e

•

da busca de alternativas de produção mais eficientes.

Desde a revolução industrial, esses dois vetores vêm transformando, geralmente
a velocidades alucinantes, o sistema de produção mundial e mesmo todas as relações
sociais. Inovações tecnológicas nem sempre requerem soluções complexas. Algumas
vezes, simples idéias podem levar a grandes conquistas nos processos de produção.
Milhares de pessoas, em todo o mundo, atuando no campo da produção ou em centros
de pesquisa de todos os setores industriais, estão à busca dessas idéias, sejam simples ou
complexas, para tornar tais conquistas possíveis ou para o aperfeiçoamento das técnicas
operacionais. Porém, mais do que idéias, o que se persegue são resultados. Inovações
tecnológicas apenas ocorrem quando idéias se transformam em ações e as ações nos
levam efetivamente na direção de avanços da produção. Muito embora os laboratórios
busquem reproduzir as condições existentes no campo, a prova de fogo das novas
tecnologias é a sua aplicação prática. Apenas depois de terem elas ultrapassado este
estágio inicial, é que torna-se possível determinar-se se a nova tecnologia atende às
necessidades que geraram a sua criação…”.
Além do que foi citado anteriormente, incluo também o vetor segurança como
um dos desafios atuais que a tecnologia tem que atender.
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Figura 6 – Campos offshore da Bacia de Campos em 1977 [4]

Então, a fim de viabilizar a produção de petróleo em regiões em que isso era
inimaginável há alguns anos atrás e, ao mesmo tempo reduzir custos em relação aos
sistemas convencionais, fez com que a PETROBRAS venha somando forças com
universidades, institutos de pesquisa, firmas de engenharia e empresas nacionais e
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internacionais, em projetos multi-clientes e acordos tecnológicos. Abrindo espaços para
que possam surgir novas tecnologias que atendam as suas necessidades nesta área,
cumprindo assim as suas ousadas metas de crescimento. Desta forma, cabe ressaltar
que o primeiro projeto offshore realizado no Brasil, contou com a colaboração do
Centro de Pesquisas da PETROBRAS (CENPES) bem como da COPPE/UFRJ, que
resultou em uma sucessão de recordes, como se vê a seguir.
A produção de petróleo na Bacia de Campos foi iniciada em 1977, com o
primeiro poço no Campo de Enchova (ilustrado na Figura 6), operando a 124 metros de
profundidade. Logo depois outro recorde mundial: a instalação da primeira árvore de
natal molhada no campo de Bonito, numa lâmina d'água de 189 metros.

Com o

desenvolvimento de árvores de natal sem mergulhadores em 1985, permitiu-se que
novos poços fossem possíveis a profundidades abaixo dos 300 metros de profundidade
(ilustrados na Figura 7). Sendo o campo de Marimbá, o primeiro a produzir petróleo a
383 metros de profundidade, com esta tecnologia. Sucessivos recordes de lâminas
d’água na produção offshore da Bacia de Campos foram acontecendo:
•

492 metros, de novo em Marimbá, em 1988 (ilustrado na Figura 8);

•

500 metros em Albacora, 1989;

•

781 metros em Marlim, em 1992;

•

1.027 metros de novo em Marlim, em 1994;

•

1.709 metros em Marlim Sul, em 1997;

•

1.853 metros em Roncador em 1999. O recorde mais recente desta
seqüência.
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Figura 7 – Campos offshore da Bacia de Campos em 1983 [4]

Para poder atingir as lâminas d'água cada vez mais profundas, novos problemas
técnicos foram surgindo, forçando o aprimoramento e otimização de equipamentos,
estruturas e instalações para todos os seus projetos offshore, além do desenvolvimento
de novas facilidades.

22

Figura 8 – Campos offshore da Bacia de Campos em 1987 [4]

Inicialmente foram empregadas plataformas padrões (template rig), bastante
simples, para operação em águas rasas e médias. Depois surgiram as plataformas do
tipo jack-up para águas de profundidade média. Para atingir as águas profundas foram
criadas as plataformas semi-submersíveis. Sendo que elas também ficam ancoradas
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logicamente nos satélites da órbita terrestre, uma vez que seus computadores recebem
sinais para determinação de sua posição e de sua estabilização dinâmica [6].
Para poder viabilizar o campo de Roncador e obter êxito em sua primeira fase,
“…a PETROBRAS realizou projetos de cooperação tecnológica com a indústria
petrolífera, sobretudo para o desenvolvimento de cabos flexíveis e umbilicais para
serem instalados numa lâmina d'água de até 2.000 metros e para Risers de até 1.500
metros, visto que nenhum deles estava disponível no mercado. Outro equipamento
especialmente desenvolvido foi o riser de aço em catenária, o SCR (Steel Catenary
Riser), um riser rígido para lâmina d'água de 1.500 metros para permitir a exploração de
petróleo, o qual jamais fora usado no mundo naquela lâmina d'água. A árvore de natal
molhada horizontal também foi projetada e feita especificamente para o Sistema de
Produção Permanente. Ela é capaz de suportar altas pressões, e apresenta como grande
vantagem o fato de facilitar a intervenção nos poços…” [10].
Nas palavras do atual presidente da PETROBRAS [7], “..atualmente, o Brasil
produz petróleo a 1.877 metros de profundidade no campo de Roncador, na Bacia de
Campos, e opera um poço exploratório a 2.777 metros. Nenhuma empresa além da
PETROBRAS conseguiu fazer isso até agora. Em dez anos, evoluí-se de uma produção
a 492 metros para quase dois mil metros de lâmina d'água . Essa tecnologia de ponta é
genuinamente nacional, fruto de muita dedicação e competência profissional
desenvolvida …”.
Esta supremacia mantida pelo Brasil nesta área de atuação da indústria do
petróleo é tão importante que a estratégia da PETROBRAS para os próximos dez anos,
é ampliar sua presença internacional e consolidar a liderança na América Latina e no
mercado brasileiro de energia.

Esta estratégia é, a longo prazo, uma questão de

sobrevivência para a empresa, já que o mercado brasileiro já se encontra aberto à
concorrência externa.

A presença de campanhias multinacionais de petróleo,

adversários fortes, experientes e capitalizados, agora em nosso País, após o fim da
reserva de mercado, colocou a PETROBRAS num cenário inteiramente novo, forçando
a traçar diretrizes novas que lhe garantam um crescimento seguro e rentável num
ambiente altamente competitivo. Assim, em final de 1999, um novo plano estratégico
foi elaborado, apontando para três caminhos a serem perseguidos:
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•

expandir as atividades tradicionais da PETROBRAS;

•

exploração e produção de óleo e gás;

•

refino e distribuição de derivados.

Figura 9 – Campos offshore da Bacia de Campos em 2000

Desta forma, as necessidades por novas tecnologias que lhe garantam uma maior
vantagem competitiva torna-se tão premente quanto àquelas do início de suas atividades
offshore. E, “…os próximos passos para enfrentar este desafio permanente serão dados
nas águas profundas dos campos de Marlim, Marlim Sul, Voador, Albacora, Barracuda,
Caratinga, Salema-Bijupirá e Roncador, todos eles atualmente em desenvolvimento na
bacia de Campos (ilustrados na Figura 9). O tamanho, a diversificação conceitual, a
tecnologia e o volume de recursos financeiros destes projetos fazem com que eles sejam
um empreendimento sem paralelo no mundo inteiro…” [11].
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III. INTERAÇÃO COMPUTACIONAL

Neste Capítulo são abordadas as técnicas de interação computacional, que
norteiam a implementação de qualquer aplicação em visualização. Serão apresentados
os conceitos do que se conhece como interfaces tradicionais, uma visão sobre a sua
evolução e por fim, serão apresentadas as características das interfaces Homemmáquina-dados, aonde as técnicas de Realidade Virtual mostram a sua verdadeira
aplicação.

III.1 – Interfaces Tradicionais
Dentro do escopo deste trabalho, denomina-se “interfaces tradicionais” àquelas
aonde o usuário interage com algum software através de ícones na tela do seu
computador, e de dispositivos apontadores, como: mouse, trackball, caneta ótica,... E
através de uma seqüência de “click’s” de mouse em ícones ou menus do software, o
usuário, às vezes, consegue obter o resultado esperado.
Tais interfaces baseiam-se na tecnologia da interação homem-máquina, que foi e
ainda é afetada principalmente, pelos avanços tecnológicos da área computacional.
Como ilustração de tais avanços, pode-se incluir:
v

A redução do custos dos equipamentos, com aumento de sua

capacidade de armazenamento e processamento;
v

A miniaturização e também a menor necessidade de consumo

destes equipamentos, possibilitando desta forma maior portabilidade;
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v

O surgimento de novas tecnologias de exibição de informações,

que permitiu o "empacotamento" de dispositivos através de novas
formas;
v

O uso de tecnologias usuais (vídeo, televisão,..) assimiladas pela

computação;
v

O aumento do desenvolvimento de sistemas de comunicação de

redes e de computação distribuída;
v

A ampla utilização/disseminação do computador por profissionais

leigos em computação permitida pelo desenvolvimento de novas técnicas
de entrada de dados (voz, gestos, caneta ótica,...), combinada com o seu
baixo custo;
v

A preocupação social, que facilitou o acesso do computador a

grupos não privilegiados, como jovens, crianças e deficientes físicos e
visuais, por exemplo.
Mesmo com os avanços pertinentes da tecnologia, ainda alguns obstáculos se
apresentam e espera-se para breve o aparecimento de técnicas de interface com novas
características, como: comunicação não ambígua, sistemas de alta funcionalidade;
grande aplicabilidade da computação gráfica; combinação de mídias diferentes;
comunicação em redes com ampla largura de banda; exibição em grandes e pequenos
monitores; múltiplos usuários; possibilidade de criação de aplicações pelo usuário.
Sistemas que apresentam estes avanços, permite que a interface se dilua no ambiente do
próprio usuário, tornando-se desta forma muito mais intimamente associado com as suas
atividades.
A eficiência da interface dos computadores com o usuário é uma importante
característica no julgamento e principalmente na aceitação de um novo sistema
computacional. Assim, torna-se evidente que a produtividade do usuário, sua rápida e
eficaz execução de tarefas, interesse e até mesmo o seu prazer, estão direta e
intimamente associados ao quão fácil ele consegue colocar em prática as suas
necessidades/vontades no computador.
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Não só requisitos técnicos são fundamentais no desenvolvimento de uma
interface, mas também os contextos sociais, de trabalho e de negócios, tem profundos
impactos em cada uma de suas partes, e no seu sucesso. Deve-se procurar satisfazer
metas de qualidade de vida no trabalho, ir de encontro com aspectos psicológicos do
“olhe e sinta” e a posição da imagem de uma companhia num determinado mercado.
Desta forma, já alguns anos atrás foi criada uma nova linha de pesquisa
computacional, que se preocupa exclusivamente em tornar sistemas computacionais
interativos fáceis, agradáveis e bastante eficazes e eficientes [12]. Tal interesse se
justifica na medida em que grande empresas como: IBM, SGI, Microsoft, entre outras,
lançam novos sistemas, aonde o processo de desenvolvimento é extremamente caro e
cujo sucesso ou fracasso do produto pode colocar a companhia inteira dependente da
receptividade do mercado, destacando a importância de uma boa interface, que na ponta
do ciclo de vida da empresa, representa enfim, a mais valia (lucro). A exemplo dos
computadores Macintosh, que possuem a melhor GUI (Graphical User Interface)
segundo seus usuários, representando o dobro do número de usuários de PC’s nos EUA,
além de possuir quase 20% a mais de fidelidade à marca [13].
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III.2 – Dados sobre a Evolução das Interfaces
Este trabalho registra uma visão do autor sobre a história da evolução das
interfaces, em função do seu acompanhamento acadêmico/profissional ao longo do
desenrolar das técnicas de interação homem-máquina.

Portanto, seguem-se dados

importantes para uma melhor compreensão do objetivo fim, a ser alcançado nesta tese.
Um conjunto de desenvolvimentos foram inciados na década de 60 e 70,
buscando estabelecer uma melhor relação homem-máquina [14,15,16]. Além destes
estudos, uma série de importantes acontecimentos na área de hardware e software,
também foram trazendo suas contribuições, como o desenvolvimento do mouse,
monitores com mapeamento de pixels, os computadores pessoais, o sistema de janelas
(windows), o desktop e os editores do tipo “apontar e clicar”.
A evolução dos sistemas operacionais (SO’s) nos dão uma boa referência de
como as interfaces de um software passaram a ter a devida relevância. Um espaço foi
aberto para que fosse criada um etapa exclusiva no desenvolvimento de qualquer
produto de software que pretenda possuir boa aceitação pelos usuários, incluído aí, os
SO’s, que também se enquadram nesta classificação, pois representam os softwares
básicos de qualquer hardware.
Quando os primeiros SO’s apareceram, somente especialistas conseguiam usálos, pois os seus comandos eram criptográficos para um leigo. Ao longo dos anos,
começaram a aparecer alguns SO’s com uma interface um pouco mais amigável, os
sistemas de janelas (windows, X-windows).

Uma das primeiras a oferecer esta

“maravilha” para a época, foi a Apple Computer, com o seu Macintosh ou Mac (para os
mais aficionados). Foi a partir dele que os demais engenheiros de software de outras
grandes empresas começaram a projetar SO’s mais amigáveis. Onde tarefas simples
como jogar um arquivo fora, por exemplo, já não exigia o conhecimento de um
comando (del, rm, delete,...), bastava arrastá-lo com o mouse para o ícone da lixeira, e
pronto! Aliás, os ícones também foram idealizados e implementados no centro de
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pesquisa da XEROX em Palo Alto, vindo depois a equipar os primeiros computadores
comerciais da Apple.
Ainda trabalhando em SO's, foram desenvolvidas técnicas para interfacear
dispositivos de entrada e saída, ligando o tempo de respostas do sistema versus o tempo
de interação do homem, com multiprocessamento, suporte a ambientes de janelas e
animações. Estes desenvolvimentos acabaram por batizar uma série de conceitos bases
desta área ainda hoje, como: "user interface management systems" e "user interface
toolkits".
Fatores humanos, como uma disciplina, teve suas origens advindas de problemas
com a confecção de equipamentos operados por homens durante a segunda grande
guerra mundial, onde muitos deles tinham apenas fatores sensoriais e motores. O
problema de operação de computadores pelo homem foi uma extensão natural dos
fatores humanos clássicos, exceto que os novos problemas apresentavam aspectos
cognitivos, de comunicação e de interação, que não estavam previamente definidos e
por conseguinte, resolvidos, forçando uma evolução dos fatores humanos nesta direção.
Enquanto, a ergonomia por sua vez adveio também de estudos do trabalho humano,
porém com um ingrediente psicológico, com ênfase em estresse.
Interação humana com computadores também tem um aspecto natural para a
ergonomia, mas da mesma forma, com uma extensão cognitiva. Por isso, estudos
ergonômicos com computadores destacam o relacionamento das características do
trabalho e as conseqüência de fatores estressantes, tais como: repetição rotineira do
trabalho, postura no uso de computadores e projetos de monitores do tipo CRT (Cathode
Ray Tube) [17].
Hoje em dia, qualquer usuário senta-se na frente de computador e sem maiores
dificuldades, sem perceber todo este longo estudo dos fatores humanos e suas interrelações, começa a trabalhar, sem ao menos saber qual o sistema operacional que a
máquina está rodando, seja ele um PC ou mesmo uma estação de trabalho
(Workstation). Historicamente, as Workstations que usam ainda como SO, um Unix
qualquer (Irix, Aix, Solaris, ...), apresentavam um ambiente de trabalho nada amigável
ao usuário, pois somente aqueles usuários que possuíam um bom conhecimento dos
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seus comandos conseguiam utilizá-los, sem os quais nada podia ser realizado. Tal
afirmativa baseia-se em fatos reais vivenciados e observados nos usuários, quando
recebeu-se a primeira Workstation Silicon Graphics Inc (SGI) modelo Indy no
LAMCE5 (Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia). Apesar de já
conhecerem a maioria dos comandos Unix, quanto mais se usava a sua interface gráfica,
mais os usuários esqueciam que aquela Workstation que estava usando possuia o
sistema operacional Unix, tamanha a facilidade de executar diversas tarefas no seu
ambiente.
Extrapolando para a área de computação gráfica, algo de parecido ainda está por
acontecer. Está idéia de que pessoas não especialistas e sem prévio conhecimento
conseguirem usar um software gráfico ainda não é uma regra geral, muito pelo
contrário, ainda exige-se muito esforço por parte dos usuários antes de se poder extrair
algum resultado.
Exemplos clássicos deste tipo de dificuldade por parte dos usuários são os
softwares de visualização científica. O Ensight6, por exemplo, é um excelente software
desta classe, porém o conjunto de menus, opções e sub-opções são tão ou mais
complexos e sofisticados do que os de uma cabine de comandos de um Boing 747. E
para “pilotá-lo”, passa-se muitas horas de vôo no manual em solo firme. Antes de
conseguir decolar, e mesmo depois de algum tempo de manuseio, vê-se que ainda não
se conseguiu explorar totalmente a potencialidade dos seus recursos. E o problema não
é exclusividade deste em particular, a maioria destes softwares científicos apresenta esta
característica, outro bom exemplo desta situação que este estudo visa demostrar ser
possível solucionar, é o GoCAD [18], que possui uma interface bastante complexa.
Segundo experiências do autor há pouco tempo atrás, quando da manipulação de
um outro destes softwares de visualização científica, o SciAn [19], na execução de um
trabalho de RV aplicado a engenharia offshore [20], se deu tal qual no Ensight, ou seja,
foi extremamente complicado de se operá-lo. Mesmo reproduzir apenas uma seqüência
de comandos já realizada por um expert, já não foi uma tarefa das mais fáceis. E para
constatação geral, um outro profissional de mais de 10 anos de experiência em
5

www.lamce.ufrj.br
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softwares desta natureza também não conseguiu realizar algumas tarefas básicas, como
carregar tensões, rotacionar, etc.… Resultado: Frustrante!

6

www.cei.com
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III.3 – Interface Homem-Máquina-Dados
A interface homem-máquina-dados (H-M-D) é a mais clássica das interfaces já
projetadas até hoje [21,22] e que faz parte das interfaces tradicionais. Consiste em
obrigar o usuário a manipular com os dados e resultados, visualizados na tela do
computador através de ícones ou menus que são manipulados e acessados através de
dispositivos apontadores, tipo: mouse, caneta ótica; ou mesmo através do teclado.
Segundo J. Ero [12], “…uma boa interface é um conceito geral tendo muitas
diferentes realizações, tais como são, os diferentes usuários, as aplicações
computacionais e as instalações de hardware...”.
Porque a comunicação entre o usuário e o computador, neste tipo de interface
ocorre através do monitor e teclado, busca-se um diálogo o mais natural possível [23].
Durante vários anos e ainda hoje, aplicam-se técnicas de projeto de construção de
interfaces, aonde o principal enfoque é minimizar o trabalho entre os três tipos básicos
de processos humanos: percepção, cognição e atividade motora. Evitando-se assim
degradar a produtividade, a frustração e o aumento do custo. Neste estudo de projetos
de interface, podemos destacar um projeto de layout de GUI’s de aplicações gráficas
muito utilizado no final da década 70 e que ainda hoje é utilizado, ilustrado na Figura
10. Nele destacam-se 4 áreas principais (viewports): uma de ícones, outra de menu de
comandos, uma de desenho e outra de mensagem que também serve de linha de
comandos digitados pelo usuário.
Hoje quando se traça uma estratégia de implementação de uma nova tecnologia
de interface H-M-D, leva-se em conta cinco aspectos macros no seu desenvolvimento,
quais sejam: a natureza da interface, o uso do computador e seu contexto (U),
características humanas (H), sistema computacional e arquitetura da interface (C) e o
processo de desenvolvimento (D).
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ICONES
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POSICIONA
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MOVER
RODAR
ESCALAR
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SALVAR
CARREGAR
CORES
AJUDA
SAIR
Prompt / Mensagens de Ajuda (help)

Figura 10 – Proposta de Layout de interface para desenvolvimento de aplicações

Alguns dos relacionamentos entre estes aspectos são mostrados na Figura 11.
Sistemas computacionais existem dentro de um grande espectro no meio social,
organizacional e de trabalho (U1). E, neste contexto existem diversas aplicações nas
quais desejamos usar sistemas computacionais (U2).
Porém, o processo de disponibilizar computadores neste trabalho significa que
os aspectos humanos, técnicos e do trabalho propriamente dito da aplicação, devem ser
divididos de forma a se harmonizar/enquadrar com os demais, através do processo de
aprendizado humano, do desenvolvimento de sistemas ou ainda de outras estratégias
(U3). Além destes aspectos, pelo lado humano, deve-se levar em conta a quantidade de
processamento de informações (H1), de comunicação (H2), além das suas
características físicas (H3).

Em contrapartida, uma gama de tecnologias tem sido

desenvolvidos em hardware para suportar interação humana, como dispositivos de
Entrada e Saída (E/S) conectando o homem a máquina (C1). Estes são aplicados
através de diversas técnicas de organização de diálogos (C2), que por sua vez, são
usadas para implementar grandes elementos de projeto, tais como as metáforas de uma
interface (C3). Para realizar tais diálogos pode-se usar extensivamente técnicas de
computação gráfica (C4).
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Figura 11 – Inter-relação entre os componentes de uma interface

Diálogos complexos levam em consideração que as arquiteturas dos sistemas
necessitam suportar algumas características importantes, a saber: programas de
aplicações inter-conectadas, janelamento, respostas em tempo real, comunicações de
rede, multi-usuários com interface cooperativas e objetos de diálogos multi-tarefas (C5).
Finalmente, há ainda os processos de desenvolvimento que engloba o projeto (D1) para
diálogos homem-máquina, as técnicas e as ferramentas (D2) para a sua perfeita
implementação (D2), além das técnicas para sua avaliação (D3), e um número de
estudos de projetos clássicos (D4). Sendo que cada um destes componentes no processo
de desenvolvimento está diretamente envolvido com outros num relacionamento de
influência mútua e recíproca, de forma que escolhas e decisões de uma área tem
impactos e conseqüências nas escolhas e nas opções das demais [21].
Com o advento da Word Wide Web (WWW), e a integração de recursos
multimídias (som, imagem, animações,...) em páginas htmls, onde a preocupação de
tornar interessante e extremamente fácil a interação com a Internet, tem colocado a
prova esta área de interface H-M-D. Hoje uma criança de 7 anos de idade ou menos
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consegue colocar sua própria página na Internet e navega com extrema facilidade pela
Internet. E isto deve-se a implementação de um projeto de interface amigável numa
linguagem simples, porém eficiente e objetiva.
A importância e influência que a Web tem exercido sobre importantes empresas
de software pode ser observado desde o lançamento do MS-Windows 98, pela
Microsoft, uma das maiores empresas de desenvolvimento de software. Este sistema
operacional possui completa integração do ambiente desktop à Internet, realizado
através do seu próprio browser, o Internet Explorer, que passou a acumular também a
função do windows explorer (gerenciador de arquivos).

Assim o usuário pode

manusear páginas (arquivos) de um site na Internet ou intranet (redes corporativas),
como se fosse os seus próprios arquivos locais [24]. A SGI, uma das maiores empresas
fabricantes de hardware e software gráfico lançou em 1999 uma família de SO’s, o
IRIX6.x para sua nova plataforma de hardware, também com completa integração à
Internet.

Assim como no MS-Windows98, pode-se usar recursos de ftp ou www,

diretamente do gerenciador de arquivos (toolchest), bastando-se digitar o endereço ou
URL (Universal Resource Locator) da página desejada.
Observa-se que, apesar da capacidade de processamento dos computadores ter
avançado bastante nos últimos anos – fato que possivelmente continuará a acontecer,
obedecendo a lei Moore – vê-se que dispositivos comuns de E/S e interfaces tem
permanecido relativamente estáticos. Muitos designers gráficos (verdadeiros artistas) e
usuários ainda hoje usam variantes do mesmo mouse, teclado, etc. .. com os quais
surgiram juntamente com os computadores, em cujos canais estreitos de expressão,
limitam o crescimento das possibilidades de interação [25].
Assim, por mais aperfeiçoada que se encontre a interface H-M-D atualmente
utilizada nas aplicações científicas ou comerciais, ainda exige que o usuário tome ou
execute ações pouco intuitivas na manipulação dos dados e resultados. Por exemplo, se
deseja jogar um papel na lixeira, primeiro pega-se o papel e depois leva-se até a lixeira e
joga-se fora. Na interface H-M-D, usa-se o mouse para marcar e arrastar o documento
até a lixeira, ou seja, usa-se uma forma similar, porém não natural.
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Muito ainda poderia-se falar sobre a interface H-M-D, porém com a evolução da
RV e aplicação de suas técnicas, foram sendo introduzidos diversos novos elementos
nesta área de interface, transformando-a profundamente naquelas aplicações em que a
RV encontra-se presente.

A começar pelos novos mecanismos de interação e

manipulação do homem com os dados, aonde a parte máquina da interface H-M-D está
“vestida” no componente HOMEM da interface, de maneira que a máquina surge então
como extensão natural do usuário, tornando as aplicações mais naturais. Se voltarmos a
pensar no mesmo exemplo acima do papel e da lixeira, este já pode ser pensado em
termos de RV como: eu usar minha própria mão ou uma representação virtual dela
gerada pelo computador, segurar o documento, depois levar até a lixeira e largá-lo nela.
Portanto com o uso das técnicas de RV surgiu um novo paradigma de diálogos
das interfaces, uma evolução natural, que é muito fascinante, como se verá adiante.
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IV. VISÃO GERAL SOBRE REALIDADE VIRTUAL

Neste Capítulo é apresentado uma visão geral dos conceitos em Realidade
Virtual, procurando uma abordagem ampla das suas características e aplicações. Serão
mostrados os tipos de hardware e software disponíveis no mercado hoje e por fim será
apresentado o padrão para o desenvolvimento de aplicações em Realidade Virtual para a
Internet, o VRML.

IV.1 – Conceitos em Realidade Virtual
Definir Realidade Virtual não é uma tarefa muito simples, pois a quantidade de
definições disponíveis são inúmeras. Isto se deve à grande expectativa gerada pelas
pessoas em relação a este tema, que mesmo sem saber ao certo o seu significado, já
ouviram falar do termo.

Pelos mesmos motivos, também encontramos diversos

sinônimos para ela na literatura, como: Ambientes Sintéticos, Ciber-espaço, Realidade
Artificial, Ambiente Virtual ou Virtual Environment, Tecnologia de Simulação, entre
outros tantos.

De todas as designações citadas, RV foi a escolhida pois além de

dispensar explicações, foi o termo que chamou mais a atenção da mídia.
O termo RV foi genericamente aceito pela academia por volta de 1992, quando
houve a criação do National Academy of Sciences / National Research Council
Committee on Virtual Reality Research and Development. Sendo que logo após, em
1993 surge a primeira conferência internacional sobre RV (VRAIS ) e o IEEE
Symposium on Virtual Reality Research and Development [26].
“Realidade Virtual” refere-se à experiência de interagir com sistemas de
computação que apresentam um “mundo virtual” de sinais e sons simulados. Um
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mundo virtual (um ambiente tridimensional sintetizado em computador) é criado a partir
de gráficos tridimensionais e elementos de áudio. As técnicas de RV permitem a
criação de aplicações onde uma pessoa pode estar imersa em um ambiente
tridimensional (“avatar”) simulando de maneira adequada o problema “real” [27] e
tendo uma sensação muito próxima da que teria se estivesse na situação real. Um
mundo virtual não é “gravado” previamente; é gerado em tempo real à medida que o
usuário navega e interage com ele. A representação da imagem reage de acordo com as
ações que lhe são aplicadas: para onde se olha, em que direção se desloca, qual objeto se
manipula [28]. As experiências mais eficientes com a RV aproximam o usuário dos
dados de tal forma, que a identificação com o mundo real é imediata.
Kirner [28] sintetizou que a RV pode ser considerada como a junção de três
idéias básicas: imersão, interação e envolvimento. Isoladamente, essas idéias não são
exclusivas de Realidade Virtual, mas em RV elas coexistem.
A idéia de imersão está ligada com o sentimento de se estar dentro do ambiente.
Normalmente, um sistema imersivo é obtido com o uso de capacete de visualização,
mas existem também sistemas imersivos baseados em salas com projeções das visões
nas paredes, teto, e piso. Além do fator visual, os dispositivos ligados com os outros
sentidos também são importantes para o sentimento de imersão, como som,
posicionamento automático da pessoa e dos movimentos da cabeça, controles reativos,
etc. A visualização tridimensional através de monitor é considerada não imersiva.
A idéia de interação está ligada com a capacidade do computador detectar as
entradas do usuário e modificar instantaneamente o mundo virtual e as ações sobre ele
(capacidade reativa). As pessoas gostam de ficar cativadas por uma boa simulação e de
ver as cenas mudarem em resposta aos seus comandos. Esta é a característica mais
marcante nos video-games.
A idéia de envolvimento, por sua vez, está ligada com o grau de motivação para
o engajamento de uma pessoa com determinada atividade. O envolvimento pode ser
passivo, como ler (jornal, revista ou livro) ou assistir a um filme, ou ativo, ao participar
de um jogo com algum parceiro. A Realidade Virtual pode vir a realizar os dois tipos
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de envolvimento ao permitir a exploração de um ambiente virtual e ao propiciar a
interação do usuário com um mundo virtual dinâmico [29].
Através das técnicas de Realidade Virtual tenta-se romper ou, pelo menos,
minimizar a barreira entre a simulação e o usuário, normalmente causada pelos
mecanismos de operação do computador. Existe nestas aplicações, a “liberdade de
passeio”, onde o usuário pode escolher o ângulo ou melhor posição para observar o
sistema, não se restringindo apenas a alguns pontos de vista pré-definidos [30]. Além
disto, colocar um usuário num ambiente simulado é, normalmente, bem mais econômico
do que colocá-lo no ambiente físico real [31].
Segundo Steve Bryson [26], "…Virtual Reality is the use of computer technology
to create the effect of an interactive three-dimensional world in which the objects have a
sense of spatial presence…"
Realidade virtual, portanto, é o nome genérico sob o qual estão sendo agrupados
todos os meios pelos quais os usuários podem livremente explorar, examinar, manipular
e interagir com computadores e dados extremamente complexos em um mundo virtual,
em tempo real [32].
Tecidas algumas considerações iniciais sobre o que vem a ser RV, como se
estabelece a imersão, suas características principais, entre outros aspectos, podemos
ilustrar melhor e com mais detalhes, as aplicabilidades da RV na Engenharia. Na
construção civil, por exemplo, pode-se gerar uma maquete eletrônica de um edifício
completo, com todas as especificações técnicas (elétrica, hidráulica, cálculos)
associadas a cada componente do modelo, permitindo que qualquer pessoa ou grupo de
pessoas possam caminhar através dele, como se já estivesse sido construído, através da
imersão. Neste passeios virtuais, os técnicos, podem realizar ajustes e correções no
modelo, uma vez que ainda se encontram na fase de projeto, anterior a construção. Tais
correções de projeto podem evitar enormes custos decorrente de possíveis ajustes
necessários descobertos já em fases mais avançadas do projeto, uma vez que na prática,
nas fases iniciais de execução do projeto, tais problemas são mais difíceis de se detectar.
A possibilidade de inspeção em maquetes eletrônicas, antes da efetiva construção é
aplicável a qualquer área da engenharia de construção (civil, naval, offshore, etc.…).

40
A aplicação de RV a complexos sistemas de visualização científica tem
permitindo obter melhores resultados de análises de problemas 3D multi-variáveis, pois
além da facilidade de utilização proporcionada pela aplicação de técnicas, tornam a
interface mais intuitiva e natural [20].
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IV.2 – Tipos de Hardware
O Homem interage com o seu meio ambiente em três dimensões. Nosso senso
de visão orienta-nos no espaço, além de fornecer sugestões para locomoção e
comunicação [33]. Para que um usuário tenha uma experiência imersiva através do
computador, necessário se faz que o sistema de RV possa fornecer a ele estes mesmos
requisitos.

No entanto, para que o sistema possa gerar tais requisitos, torna-se

necessário um conjunto de dispositivos não convencionais de hardware, como: luvas –
que fornecem a sensação de “pegar algo”, bem como transmitem ao sistema uma
interação do usuário no ambiente computacional; Capacetes – que colocam o usuário
imerso num ambiente puramente computacional, isolando-o do mundo real; entre tantos
outros dispositivos.
Diferente das configurações computacionais tradicionais, os canais de entrada e
saída de um ambiente imersivo buscam dotar o usuário de mais informações do que
apenas um janela, um teclado e um mouse. Os canais de saída de um sistema de RV
buscam correspondência com aos nossos sensos (visão, percepção de toque e força,
audição, olfato e paladar) de percepção de informações do ambiente. Dentre todos eles,
os mais críticos são a visão, áudio e as sensações de toque e força e para estes já existem
diversos tipos de dispositivos capazes de transmitir ao usuário tais sensações. Para os
sensos de olfato já existem dispositivos comerciais e para o senso de paladar que não se
enquadram como críticos, menos pesquisas tem sido realizadas e eu em particular, não
possuo conhecimento na literatura sobre qualquer dispositivo comercial ou acadêmico
que contemple a sensação do paladar, mas isto é uma questão de tempo.
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Figura 12 – Configuração típica de um sistema de RV em PC

Já os canais de entrada de um sistema de RV são aqueles que permitem o
usuário emitir informações e interagir com o ambiente. Os principais canais de entrada
utilizados pelo homem são a locomoção e a manipulação, assim como toda a sua
comunicação é realizada pelo uso de voz, gestos e expressões faciais. Para poder
representar computacionalmente a locomoção e a comunicação por gestos, a análise de
movimentos é desejável e alguns dispositivos comerciais já se encontram disponíveis no
mercado. No entanto, somente o uso do movimento das mãos já é suficiente para a
maioria das aplicações, já que as mãos oferecem muito mais graus de liberdade
concentrados numa área menor do que outras partes do corpo.

O que justifica a

presença de inúmeros dispositivos comerciais para a mão (luvas) disponíveis.
Enquanto que para a comunicação verbal, o uso de voz faz-se necessária, o seu
uso como meio de entrada/saída de informações também é possível através de muitos
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dispositivos comerciais já disponíveis [33]. A tecnologia de reconhecimento de voz tem
tido grandes avanços no últimos anos. “Apesar destes progressos, tem-se tornado claro
que a performance de reconhecimento em laboratório não é um boa provisora de
sucesso neste campo e que trabalhos mais extensos no projeto de diálogo e fatores
humanos são necessários antes que muitos serviços possam ser disponibilizados para a
população…”, diz Suzan Boyce [34].
Os avanços das pesquisas em RV e a oferta de produtos nessa área, envolvendo
hardware e dispositivos não convencionais, têm viabilizado a existência de diversos
tipos de plataformas para aplicações de RV. Essas plataformas variam desde sistemas
baseados em microcomputadores, passando por estações de trabalho e máquinas
paralelas, até sistemas distribuídos [28].
Segundo Kirner [28], a Figura 12 é uma configuração típica de um sistema de
Realidade Virtual baseado em microcomputador PC.
Devido ao seu baixo custo operacional, os microcomputadores permitiram que
fossem desenvolvidos inúmeros sistemas de RV nas mais diversas áreas de sua
aplicação. Como exemplo, temos sistemas na área médica [35,36], na área de educação
[37,38], na música [39] e astronomia [40].

Figura 13 – Representação ilustrada de uma aplicação estereoscópica

Dentre os dispositivos não convencionais, podemos enumerar vários comerciais,
de interação/manipulação, como: luvas, mouses 3D, traçadores de posição, etc.;
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dispositivos de visualização, como: capacetes, óculos estereoscópios, sistemas de
projeção, etc.; dispositivos de áudio 3D: reconhecimento e síntese de voz.

Figura 14 – Princípio da estereoscopia

Quando um modelo 3D é mostrado num monitor de um computador, o que se vê
é a sua projeção no plano, ou seja, o que o usuário percebe é apenas uma imagem bidimensional. Óculos estereoscópios dentro deste contexto já descrito, permitem que o
usuário tenha a noção de profundidade do modelo, conforme ilustram a Figura 13 e a
Figura 14. A Estereoscopia [41] é um princípio comum e natural ao homem. Quando
vemos um objeto que possua volume, nossos olhos captam cada um, uma imagem
diferente do mesmo modelo. De posse desta duas imagens, o nosso cérebro faz a
mixagem delas, criando uma imagem única. Em computação, o princípio é o mesmo: o
computador gera duas imagens na tela do monitor e através dos óculos que sincronizam
uma imagem para cada olho, as imagens da tela são “fundidas” pelo nosso cérebro, e o
resultado é que tudo o que o usuário vê na tela, passa a ser 3D. A maioria do capacetes
de RV (conhecidos por HMD - Head Mounted Display), possui estereoscopia.
Em sistemas computacionais pode-se utilizar dois diferentes tipos de projeção
estereoscópica, qual sejam: ativa e passiva. A primeira delas, baseia-se no fato de que o
sistema reage (ativo) ao deslocamento que o usuário possa vir a ter dentro do sistema.
Através de dispositivos sincronizadores (emissores/receptores), o sistema verifica se a
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posição do usuário mudou no ambiente e se assim for necessário, dinamicamente regera
duas novas imagens à taxa de atualização tamanha de forma a que o usuário não as
percebas. O sistema ativo pode ser representado esquematicamente pela Figura 15.

Figura 15 – Princípio da estereoscopia ativa

Nos sistemas que utilizam-se de projeção estereoscópica passiva, não existe o
sincronismo entre o sistema e o usuário, assim o sistema não é capaz de reagir ao
deslocamento do usuário (portanto, passivo).

Para se obter o mesmo efeito

estereoscópico faz-se necessário o uso de dois projetores. Cada um gera um única
imagem diferente projetada sobre a tela do mesmo modelo e através do uso de um
óculos com uma lente polarizada (espectro de cor, por exemplo), é possível ter-se uma
imagem diferente para cada olho.

O sistema passivo pode ser representado

esquematicamente pela Figura 16.

Figura 16 – Princípio da estereoscopia passiva
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No Anexo 1 encontram-se maiores informações sobre diversos equipamentos
comerciais disponíveis.
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IV.3 – Tipos de Software
A evolução do software de RV vem acompanhando de perto a evolução do
hardware, maximizando quase que completamente as suas potencialidades.

A

característica da imersão só é completa quando o ambiente de RV fornece as
"condições" de fazer o usuário se sentir "dentro" do ambiente.

Boa parte destas

"condições" são geradas nos dispositivos de E/S pelo software adequado. Assim, visão
estéreo, som espacial, sensação táctil, entre outros recursos que transmitem ao usuário a
“sensação” do mundo virtual gerado computacionalmente através da RV, são obtidos
através da total integração hardware/software/aplicação.
Dentre a totalidade dos softwares comerciais, esta integração é uma das
condições de continuação de sua existência neste mercado científico competitivo.
Existem diversos tipos de software de RV disponíveis, que vão desde os Authoring
Toolkits e Scene-Assembly, passando pelos de simulação e animação humana, até os que
tratam exclusivamente de áudio.
Os softwares de Authoring Toolkits e Scene-Assembly reunem ferramentas
necessárias para construir e executar aplicações imersivas em tempo real que
implementem avançadas formas de interfaces. Os Toolkits variam desde ferramentas
com interface gráfica com o usuário, criadas para não-programadores, até sofisticados
pacotes de bibliotecas API.

Alguns incluem modeladores 3D, enquanto outros

trabalham somente com modelos importados de outros programas.
Os softwares de simulação e animação humana se destinam a "povoar"
ambientes virtuais nos mais diversos propósitos: entretenimento, ergonomia e fatores
humanos, análise de processos, educação e treinamento, projeto de interiores, entre
outras. E, finalmente os softwares de áudio incluem capacidades de áudio estéreo e/ou
espacial em aplicações, o que aumentam o realismo, a fidelidade do mundo real e a
facilidade de uso.
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A seguir inúmeros softwares comerciais disponíveis e suas aplicações serão
descritos sucintamente, dando uma panorâmica do que se pode empregar no
desenvolvimento de aplicações.
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IV.4 – Uso de Realidade Virtual na Internet
VRML é a abreviação do padrão 3D desenvolvido para trabalhar na Internet, e
significa Linguagem para Modelagem em Realidade Virtual (Virtual Reality Modeling
Language).
Esta aplicação de RV à Internet pode mostrar o quão fácil pode se tornar a
interface com o usuário, motivo pelo qual se deve a sua rápida aceitação e utilização.
Na história da Internet, este padrão foi o que mais rapidamente surgiu e evoluiu, pois
grandes empresas e universidades do mundo inteiro investiram e continuam a investir
nele. E, este investimento se dá principalmente porque a Internet se mostrou um grande
mercado a ser conquistado.
Para se poder navegar em mundos virtuais usando o padrão VRML, precisa-se
de um visualizador (browser ou plugin). Cada empresa/universidade envolvida no
desenvolvimento do VRML criou o seu próprio visualizador, que respeitando o padrão
(compliant), deve ser capaz de trazer a "sensação de imersão", pois esta tecnologia no
estágio atual ainda não permite a imersão, como veremos nas seções seguintes. Esta
diversidade de formas e técnicas de interface implementadas nestes visualizadores
alavancou o desenvolvimento de inúmeras soluções criativas no foco desta questão
crucial – a interface; fator decisivo na chancela do melhor e mais bem aceito
visualizador pela comunidade do VRML.
Pressuposto a importância e capacidades do VRML na área de interfaces,
começaremos por definir o que vem a ser.
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IV.4.1 – Definição
Encontram-se muitas definições para o VRML, algumas bastante simples, como:
“…A text file format / A simple language for describing 3-D shapes and
interactive environments / A defacto web standard …” [42];
“…HTML is for words, VRML is for 3D models and worlds…” [43];
“… é uma linguagem textual para descrição de cenas e ambientes interativos em
3D …” [44].
E outras bastante complexas, como:
“…Technically speaking, VRML is neither virtual reality nor a modeling
language. Virtual reality typically implies an immersive 3D experience (such as a headmounted display) and 3D input devices (such as digital gloves). VRML neither requires
nor precludes immersion. Furthermore, a true modeling language would contain much
richer geometric modeling primitives and mechanisms. VRML provides a bare minimum
of geometric modeling features and contains numerous features far beyond the scope of
a modeling language. So if VRML is not virtual reality or a modeling language, what is
it?
There are several answers to this question. At its core, VRML is simply a 3D
interchange format. It defines most of the commonly used semantics found in today's 3D
applications such as hierarchical transformations, light sources, viewpoints, geometry,
animation, fog, material properties, and texture mapping. One of the primary goals in
designing VRML was to ensure that it at least succeeded as an effective 3D file
interchange format.
The second answer is that VRML is a 3D analog to HTML. This means that
VRML serves as a simple, multiplatform language for publishing 3D Web pages. This is
motivated by the fact that some information is best experienced three dimensionally,
such as games, engineering and scientific visualizations, educational experiences, and
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architecture. Typically these types of projects require intensive interaction, animation,
and user participation and exploration beyond what iscapable with a page, text, or
image-based format (i.e., HTML).
Another answer is that VRML provides the technology that integrates three
dimensions, two dimensions, text, and multimedia into a coherent model. When these
media types are combined with scripting languages and Internet capabilities, an
entirely new genre of interactive applications are possible. A 3D metaphor presents a
natural user experience that supports classic two-dimensional (2D) desktop models as
well as extends into broader contexts of space and place. Many have speculated that the
3D world model will supersede and thus replace the popular 2D desktop model as the
primary user interface paradigm in the next decade. Of course, there are a variety of
challenges that need to be overcome before this is possible, such as 3D user interface
and navigation, user training, and ubiquitous 3D graphics performance.
A fourth answer, and the one most publicized and debated, is that VRML is the
foundation for cyberspace and the on-line virtual communities that were painted and
popularized by science fiction writers William Gibson in Neuromancer and Neal
Stephenson in Snow Crash. Critics have accurately pointed out that VRML does not yet
define the networking and database protocols necessary for true multiuser simu-lations.
However, the strategy behind VRML has been
• evolve the standard one step at a time
• keep it simple
• standardize only on problems that are completely understood and reasonably
solved
• encourage experimentation and extensions on the frontiers
• don't reinvent technologies that can be solved outside of VRML (e.g., HTTP)
There are already several working, multiuser systems implemented on top of
VRML—proof that the incremental approach is working. So the answer to "What is
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VRML?" is actually "All of the above" and will most likely never be a simple one-sided
answer.
However, there are a few misconceptions or "wrong" answers. For example,
VRML is not a programming library for application developers. Since VRML is based
on the Open Inventor file format, many people assume that it also provides the rich
programming interfaces and tools included in the Open Inventor toolkit. In actuality,
VRML is an extended subset of Open Inventor's file format and does not define an
application programmer interface (API). The fact that VRML includes scripting
language integration tends to promote this misconception. Scripting language
capabilities are predominantly intended for authors who need more power or
integration…” [45].
Após tanta especulação sobre o que é (ou não é) o VRML (os autores desta
polêmica resposta, são os “pais” do VRML!), encontra-se algo na literatura, que é
bastante coerente:
“…É uma linguagem independente de plataforma que permite a criação de
cenários 3D, por onde se pode passear, visualizar objetos por ângulos diferentes e
interagir com eles. A linguagem foi concebida para descrever simulações interativas de
múltiplos participantes, em mundos virtuais disponibilizados na Internet e ligados com
o WWW (World Wide Web)…”[46].
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IV.4.2 – Características
A linguagem tem como objetivo dar o suporte necessário para o
desenvolvimento de mundos virtuais tridimensionais multi-usuários na Internet, sem
precisar de redes de alta velocidade. O código VRML é um sub-conjunto do formato
Open Inventor, da Silicon Graphics7, com características adicionais para navegação na
Web. Esta característica é equivalente às âncoras do HTML, ou seja, pode-se criar
âncoras em um ambiente virtual que levem a outros ambientes virtuais.
Tudo que se precisa para escrever um código VRML é um editor de textos.
Uma vez editados, os arquivos em formato ASCII são gravados com a extensão .wrl.
Na verdade, a linguagem apenas descreve como os ambientes tridimensionais devem ser
representados. O arquivo não precisa ser compilado. Pode-se, por exemplo, criar um
cubo e gravá-lo em um arquivo chamado cubo.wrl. O código VRML para este cubo
descreverá as características do ambiente, como coordenadas, luz, cores etc. Também
pode-se colocar, em um mundo, objetos que estão localizados remotamente em outros
lugares na Internet, além de links que levam a outros homeworlds ou homepages [28].
O VRML tem um conjunto de características que tornam a sua aplicação uma
poderosa e eficiente ferramenta de visualização, sendo aplicada até a visualização
científica [20]. Dentre elas, as mais importantes que pode-se destacar, são:
•

CUSTO – existem ótimos browsers amplamente distribuídos gratuitamente
na Internet, inclusive os da SGI;

•

PORTABILIDADE – pode-se criar um modelo VRML em qualquer
ambiente computacional e em seguida portá-lo para qualquer outro sem
nenhuma alteração no seu código, para os sistemas operacionais mais
difundidos;

7

www.sgi.com
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•

HIPERLINK – pode-se associar um conjunto de informações (vrml, html,
som, imagem, etc.) a qualquer elemento 3D do modelo, à semelhança de um
hipertexto, o que permite uma aplicação associar dados aos elementos do
modelo 3D;

•

USABILIDADE – não requer experiência prévia em computação gráfica
para sua utilização, além de incorporar outras facilidades programáveis que
facilitam ainda mais a sua utilização, como: tours guiados, sinalizações, etc.;

•

DISSEMINAÇÃO – um modelo VRML pode ser distribuído pela Internet e
vários usuários podem acessá-lo simultaneamente;

•

COOPERAÇÃO – pode-se usar o conceito de Realidade Virtual Distribuída
[47], onde vários usuários compartilham um mesmo “mundo virtual” e se
vêem, se falam, e interagem com o mundo.

•

A interface dos browsers é extremamente amigável;

•

Permite completa interatividade (manipulação, interação) com o modelo, não
se restringindo apenas à observação;

•

Amplo suporte de manutenção e desenvolvimento que abrange tanto a
comunidade acadêmica (universidades) quanto a comunidade da área
comercial (empresas), o que tende a garantir a sua continuidade e
compatibilidade;

Maiores informações sobre as características, histórico, versões, além dos grupos de desenvolvimento do
VRML podem ser encontradas na Internet no seguinte URL: http://www.wed3d.org.
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IV.4.3 – Versões e Futuras Implementações
A primeira versão do VRML, o VRML1.0 [48], concentrava-se basicamente na
construção de mundos virtuais tridimensionais estáticos, ou seja, sem a possibilidade de
animações ou definições de comportamento.

Figura 17 – Arranjo submarino da Bacia de Campos-RJ

Apesar destas características limitantes, foram desenvolvidas diversas aplicações
pelo GRVa (Grupo de Realidade Virtual Aplicada) do LAMCE mostrando que é uma
poderosa ferramenta para a criação de aplicações as mais diversas, como às ligadas a
engenharia offshore [47,49,50,51,52,53,54]. Uma das aplicações mais interessantes
neste processo foi o modelo do Arranjo Submarino da Bacia de Campos-RJ [55,56],
mostrado na Figura 17 e na Figura 18, discutido em detalhes no Capítulo VII.
Através do uso do WebSpaceAuthor, um editor de mundos VRML1.0 da SGI, é
possível gerar modelos 3D que permite a utilização de visão estereoscópica nas
máquinas da SGI. Assim abriu-se mais este ramo da pesquisa em RV no LAMCE
através da compra dos óculos estereoscópicos da Cristal Eyes.
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A Versão 2.0 do VRML [57] foi pouco explorada nas pesquisas e estudos do
autor, na medida em o VRML97, a versão mais aprimorada do VRML adveio logo a
seguir. Esta versão possui a capacidade de criar mundos virtuais animados e com
comportamentos.
Esta versão tornou o VRML um padrão ISO em abril de 1997 [58,59]. E, a
partir dela pode-se desenvolver diversas aplicações descritas em mais detalhes a seguir.

Figura 18 – Maquete Eletrônica de uma plataforma

O padrão VRML97 ainda não atende a diversas das necessidades da comunidade
científica e comercial, para tanto existem os Working Groups do VRML Consortium.
Estes grupos formam diversos foruns de discussão dos requisitos a serem especificados
e implementados numa posterior edição de um nova versão do padrão VRML. E isto
ocorre após uma amplo debate entre os participantes dos grupos. Toda a interação entre
os membros de um grupo ocorre através de listas de discussão via Internet, patrocinada
pelo VRML Consortium.
Os Working Groups estão envolvidos nas mais diversas vertentes e integradas
entre si pelo Consortium. Existem hoje 17 grupos atuantes:
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•

3D Integrated Media Working Group

•

NLP and Animations Work Group

•

VRML Compressed Binary Format Working Group

•

DIS-Java-VRML Working Group

•

EAI Working Group

•

Enterprise Technology Working Group

•

GeoVRML Working Group

•

VRML Humanoid Animation Working Group

•

Keyboard Input Working Group

•

Interoperability/Conformance Working Group

•

VRML Intellectual Property Rights (VRML-IPR) Task Group

•

Living Worlds

•

VRML-MPEG4 Working Group

•

VRML Object-Oriented Extensions Working Group

•

VRML Next-Generation Script Working Group

•

VRML Streaming(VS) Working Group

•

Universal Media Element Library Working Group
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IV.4.4 – Interface de um Visualizador
Para se manipular ou navegar através de um modelo VRML é necessário um
browser específico ou um plug-in para o seu browser, como já dissemos anteriormente.
Toda a interface com o usuário de qualquer aplicação desenvolvida usando esta
tecnologia de RV está dentro da implementação do browser. Há muitos browsers
eficientes e distribuídos livremente na Internet. O WebSpace e o CosmoPlayer são
visualizadores 3D da Silicon Graphics para a Internet.

Com um deles, pode-se,

facilmente, navegar e manipular mundos virtuais 3D criados com o VRML.
Não é preciso um treinamento especial ou experiência prévia para usar um
viewer. Com os controles de navegação, pode-se “passear” através do modelo, “voar”
acima dele, ou apenas olhar por todos os lados do modelo 3D. A maioria dos viewers
trabalha em conjunto com os browsers de HTML, tais como o Netscape Navigator ou o
Internet Explorer, que, normalmente, já são utilizados para acessar à Internet.

Figura 19 – Controles de navegação do Walk Viewer

Há dois tipos básicos de interação nestes viewers: o Walk Viewer e o Examiner
Viewer. O Walk Viewer (Figura 19) deixa o usuário navegar em um mundo virtual
como se estivesse passeando por ele. O usuário navega enquanto mantém o mesmo
nível para o “olho do observador”. O Examiner (Figura 20) Viewer deixa o usuário
observar um objeto, rotacionando-o ou movendo-o para cima, para baixo, esquerda ou
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direita, aproximando ou afastando-o, enquanto permanece na mesma posição. Mais
detalhes podem ser obtidos nos user’s guides dos viewers [60,61].

Figura 20 – Controles de navegação do Examiner Viewer
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V. INTERFACES ANTROPOMÓRFICAS

Neste Capítulo serão introduzidos os conceitos de Interfaces Antropomórficas,
mostrando aplicações e suas características principais. Neste ponto, já tendo em mente
os conceitos de Realidade Virtual, é mostrado como se aplicam os periféricos, cuja
função é captar as informações do usuário, e desta forma libertá-lo do processo de
interação com o plano bi-dimensional.

V.1 – Conceitos e Características
Uma interface antropomórfica requer tão pouco quanto possível, da atenção do
usuário [62]. Significa que é usada de forma o mais natural possível e de forma a ser
não ambígua.
As características antropomórficas, as psicológicas e as ergonômicas dos
usuários, seu relacionamento no espaço de trabalho e os parâmetros ambientais estão
intimamente relacionados ao desenvolvimento de uma interface. Desta forma, diversos
fatores são amplamente estudados, dos quais pode-se enumerar:
v A antropomorfia humana em relação ao projeto do espaço de trabalho;
v A análise do arranjo de controles e dispositivos de visualização;
v Os limites sensoriais e cognitivos humanos;
v Os efeitos sensoriais e perceptíveis de tecnologias de display (Plasma,
CRT,..), legibilidade;
v O projeto de controles;
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v As características de saúde e fatiga humanas;
v O projeto de iluminação e de mobiliário;
v Os projetos de ruídos ambientais e de temperatura;
v Os projetos para ambientes exaustivos e perigosos;
v As disabilidades humanas;

Figura 21 – Uso de sensores óticos como dispositivo de entrada em RV [63]

Aplicando tais fatores, sistemas multimídias deveriam ser não só interativos,
mas também, inteligentes, personalizados, editáveis, adaptativos e dinâmicos, com
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técnicas de interfaces, incluindo facilidades de interação multi-modal, como touch
screen, reconhecimento de voz e gestos [64].

Figura 22 – Representação clássica do relacionamento homem-ambiente

A Realidade Virtual trouxe um novo paradigma de interface com o usuário no
uso do computador. O usuário não estará mais em frente ao monitor, mas sim, sentir-seá dentro da própria interface. Com dispositivos especiais de E/S, a Realidade Virtual
busca captar os movimentos do corpo do usuário (em geral braços, pernas, cabeça e
olhos) e, a partir destes dados, realizar a interação homem-máquina [29], tornando a
manipulação dos dados pelo usuário completamente natural, exatamente como fazemos
em nosso dia-a-dia (ilustrada na Figura 23).

Figura 23 – Exemplo de mecanismos de interação homem-máquina em RV [65]

A interface com Realidade Virtual envolve um controle tridimensional altamente
interativo de processos computacionais.

O usuário entra no espaço virtual das

aplicações e visualiza, manipula e explora os dados da aplicação em tempo real, usando
seus sentidos, particularmente os movimentos tridimensionais naturais do corpo. Uma
das grandes vantagens desse tipo de interface, é que o conhecimento intuitivo do usuário
a respeito do mundo físico pode ser completamente transferido para a imediata
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manipulação do mundo virtual. Além do fato de que interação em tempo real, encoraja
a exploração [62].
Para suportar esse tipo de interação, o usuário utiliza dispositivos não
convencionais como capacete de visualização e controle, luvas, entre outros. Estes
dispositivos fornecem ao usuário a impressão de que a aplicação está funcionando no
ambiente tridimensional real, permitindo a exploração do ambiente e uma manipulação
natural dos objetos com o uso das mãos, por exemplo, para apontar, pegar, e mesmo
realizar outras ações, conforme ilustra a Figura 24.

Figura 24 – Exemplo de mecanismos de interação homem-máquina em RV [65]

Em outras palavras, a Realidade Virtual é uma área que busca criar uma nova
forma de interação do usuário com o computador. Trata-se de uma nova filosofia de
interface, onde o usuário é colocado "dentro da interface" [44].
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Figura 25 – Representação do relacionamento do usuário em RV

Esta interface atua basicamente de duas formas, conforme ilustra a Figura 25:
•

Analisando os movimentos e ações do usuário, como uma interface
tradicional, e

•

Provocando sensações no usuário, em resposta a suas ações.

Figura 26 – Uso de dispositivos não convencionais em RV [63]
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Considerando a análise dos movimentos e das ações do usuário, uma interface
baseada em Realidade Virtual é semelhante à uma interface tradicional no aspecto de
que ambas lêem dados que o usuário produz. Entretanto, numa interface que use a
Realidade Virtual, os periféricos usados para captar as informações procuram libertar o
usuário do processo de interação com o plano bi-dimensional.
Exemplificando, suponhamos uma aplicação onde o usuário deva mover um
objeto de um local para outro. Em uma interface tradicional (com mouse) o usuário
deverá pegar o objeto, “clicando” sobre ele, e, movendo o mouse sobre a mesa, poderá
colocá-lo em sua nova posição, no plano XY. Para uma movimentação que altere a
posição do objeto relativamente ao eixo Z, uma nova forma de entrada de dados deve
ser acrescentada. Por outro lado, em uma interface com Realidade Virtual, na qual o
usuário vista uma luva eletrônica que possua sensores de posição e sensores de flexão
nos dedos (Figura 26), ele poderá pegar o objeto, curvando seus dedos e, movendo a
mão no espaço, reposicioná-lo onde desejar. No aspecto de geração de sensações no
usuário, é que reside o verdadeiro diferencial das interfaces de Realidade Virtual em
relação às interfaces comuns.
Atualmente estão se desenvolvendo pesquisas buscando atuar principalmente
sobre a visão, a audição e o tato. Quanto à visão, os usuários são “vestidos” com HMDs
ou capacetes com visores. Estes visores, em geral, um para cada olho, criam para o
usuário a sensação de que ele está dentro de um ambiente virtual. Isto é conseguido
pela combinação de duas técnicas: exibição de imagens tridimensionais estereoscópicas,
que produzem alto grau de realismo através da sensação de profundidade que o usuário
tem de uma imagem; e através do monitoramento da posição da cabeça do usuário no
espaço. Se ele olha para a esquerda, para direita, para cima ou para baixo é possível
atualizar a imagem apresentada a ele, dando assim a sensação de imersão em um
ambiente virtual. Por exemplo, se estiver em uma sala virtual e olhar para baixo verá o
piso, se olhar para cima, verá o teto. Quanto à audição, estão sendo estudadas formas
computacionais de tornar ainda mais real a emissão dos sons. Por exemplo, se uma
pessoa ouve o barulho da passagem de um carro por suas costas, este som será diferente
quando este mesmo carro passar à sua frente. No que se refere a tato, diversas pesquisas
já foram feitas na área e já existem produtos comercias à venda.
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Na Figura 27 é mostrado esquematicamente como é realizado, sob o ponto de
vista da interface, um sistema de realidade imersivo. Nele, a interação do usuário com o
processador de RV é intermediada através dos dispositivos de E/S. O processador de
RV lê primeiramente a entrada do usuário e acessa o banco de dados para calcular as
instâncias do mundo que correspondem aos quadros a serem mostrados em seqüência.
Como não é possível prever as ações do usuário, os quadros devem ser criados e
distribuídos em tempo real.

Figura 27 – Representação das interfaces de um sistema de RV imersivo
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VI. SOLUÇÕES OFFSHORE EM REALIDADE VIRTUAL

Neste Capítulo são apresentadas e discutidas as soluções existentes no mercado
para integração de sistemas de visualização usando técnicas de Realidade Virtual
especificamente para a indústria offshore. Devido a enorme quantidade de opções
comerciais disponíveis, serão abordados de cada tecnologia, alguns exemplos, que
amplamente discutidos e comentados trarão uma primeira base de referência neste tipo
de tecnologia para este setor.

VI.1 – Conceitos de Sistemas Imersivos
Dentro da proposta de interfaces antropomórficas que a Realidade Virtual
proporciona, tem-se diversas tecnologias que trazem a sensação de estar dentro da
interface de um complexo sistema de visualização, explorando-se as capacidades
intuitivas do usuário. Passa-se a interagir diretamente com os dados, realçando as
habilidades de compreensão, análise, criação e comunicação do usuário. Hoje, através
das aplicações desta tecnologia pode-se olhar por dentro de um ambiente sintético (isto
é, gerado por computador), andar através dele, escutar os seus sons, sentir seus objetos,
texturas, bem como interagir com eles [66].
Como visto no Capítulo V, os seres humanos aprendem na vida a interagir com
um mundo tri-dimensional muito cedo. Um sistema realmente imersivo aproveita-se
deste aprendizado permitindo que ao observador mover-se através dos dados e interagir
com este de forma tão próxima quanto possível da maneira na qual nós interagimos com
os objetos tri-dimensionais todo dia [67].

68
Destas tecnologias, os sistemas imersivos se destacam, pois a estereoscopia,
vista no Capítulo IV seção 2, é um senso natural ao homem (usuário).

Uma

visualização imersiva é tida como a saturação do nosso senso visual com imagens de
interesse (significativas) geradas pelo computador [68]. Nestes casos, o espectro frontal
do campo de visão do usuário, por vezes acompanhado também por projeções abaixo e
acima dele, é preenchido com os dados que são apresentados num contexto apropriado;
como dados sísmicos projetados abaixo de um modelo de plataforma de perfuração
(Figura 28), por exemplo.

Figura 28 – Uso de ambientes imersivos em soluções offshore.

Além disso, há que se destacar que através dos sistemas imersivos é possível
aumentar a velocidade e a qualidade da comunicação entre os profissionais de uma
mesma equipe multifuncional, cada vez mais comuns na indústria offshore.
Hoje temos soluções de visualização imersiva indo desde um ambiente desktop
até os sistemas do tipo CAVE (com múltiplas projeções sendo geradas: na frente, nos
lados, acima e abaixo). Em todas as possibilidades disponíveis deve-se observar que a
infra-estrutura computacional capaz de suportá-las é baseada em máquinas de alta
performance, capaz de processar milhões de instruções de ponto flutuante por segundo,
capaz de tratar texturas através de placas gráficas específicas, etc. Podemos classificálas de uma forma geral em:
•

Sistemas Imersivos baseados em desktop;

•

Sistemas imersivos baseados em mesa (desks);
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•

Sistemas imersivos baseados em paredes (walls);

•

Sistemas imersivos baseados em salas (rooms);

•

Sistemas Imersivos baseados em CAVE.

Analisaremos dentro de cada uma, as diversas alternativas disponíveis hoje,
destacando as suas principais características e o know-how aplicado.
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VI.2 – Sistemas Imersivos baseados em Desktop
Inicialmente, o conceito de sistema de Realidade Virtual imersivo estava
inegavelmente associado a algum sistema que se utilizava de um capacete. Segundo
pesquisadores da Virtual Research [69], “…Apesar da RV ter cativado as nossas mentes
por anos, as limitações da tecnologia existente tem mantido afastado a RV da maioria
do público. Sendo que o maior problema talvez tenha sido o próprio HMD; já que tais
displays eram difíceis de vestir, propensos a quebras, e criavam riscos de higiene dentro
de ambientes de utilização de alta produtividade. Além do que, este equipamento
impede qualquer interação de grupo, pois ele isola …”.
Na maioria das aplicações offshore, uma das características mais importantes é
justamente a possibilidade de interação de grupo em um mesmo ambiente imersivo, fica
claro que a utilização de HMD não está entre as soluções desktop que veremos a seguir.
Apesar disso, é importante ressaltar que a utilização de HMD’s é bastante conveniente e
aplicável a outras situações que requeiram um uso isolado por apenas uma pessoa,
mesmo na indústria offshore; como no desenvolvimento de aplicações ou mesmo para o
treinamento de operadores, por exemplo.
Os sistemas desktop tem como característica principal o uso de tecnologias
inovadoras, algumas eu diria até inusitadas, porém o seu campo de atuação restringe-se
a no máximo duas ou três pessoas, devido ao pequeno porte físico das soluções.

VI.2.1 – Window VR
Este sistema desktop apresenta uma tendência atual da indústria de RV, que é a
proposição de uma solução completamente integrada de RV. É composta de um display
com planos de tamanhos e resoluções variadas, traçadores de posição e orientação de
variadas soluções e um conjunto de controles de navegação acoplado (Figura 29).
Dispensando o uso de HMD, este sistema foi planejado para que o usuário possa
interagir de forma natural e intuitivamente, sem qualquer tipo de instrução prévia e sem
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perda de tempo com ajustes de botões. Segundo seus criadores, “ele é tão fácil quanto
soa”.

Figura 29 – Window VR

A Virtual Research Systems que produz este sistema, curiosamente manteve até
aqui o seu foco principal na fabricação de HMD’s. Hoje o seu produto “carro-chefe”
em sua produção além do Window VR, é o HMD VR8.
Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
Display

Traçador

•

15" XGA (1024 x 768)

•

3 DOF

•

17" SXGA (1280 x 1024)

• 6 DOF

Navegação
• Controles de Mão com Botões
emuladores de:
- Teclado

• 21" (1600 x 1200)

- SpaceBall
- Joystick
• Touch screen
Tabela 1 – Especificações técnicas do Window VR

Além destas características, este sistema possui como opcionais mecânicos, o
seguintes itens:
•

Estrutura de contrapeso;
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•

Estrutura padrão de apoio no chão ou estrutura compacta montada
como gota no teto;

•

Controles de mão com botões, triggers e chaveadores completamente
configuráveis.

Este sistema foi recém lançado, estreando seu teste de mercado no parque de
exposição da última conferência sobre Realidade Virtual da IEEE8, a IEEE VR2000,
que aconteceu em março de 2000, hospedado na instalações da Rutgers9 University em
New Brunswick, NJ-USA.
Esta solução10 encontra-se ideal para equipes reduzidas de produção ou para
equipes de desenvolvimento de aplicações para ambientes maiores de utilização dentro
da empresa. O fato de ter integrado num único sistema, o monitor, os traçadores de
posição e os controles de navegação de tecnologia já estabelecidas, coloca o
desenvolvedor de aplicações numa posição bem mais confortável, pois não terá de se
preocupar em ajustes de compatibilidade entre as diversas tecnologias presentes no
sistema. Para o usuário, fica ainda mais fácil, pois tem a seu favor um fabricante
experiente de tecnologia de display, no caso de HMD’s, integrando diversos tipos
complementares de periféricos necessários ao “livre explorar” que a RV permite,
fornecendo assim, uma solução de mercado consistente com as suas necessidades.

8

www.ieee.org
www.caip.rutgers.edu
10
www.virtualresearch.com/products/win_vr.html
9
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VI.2.2 – ReachIn Desktop Display
Este sistema desktop apresenta assim como o Window VR, possui um única
interface homem-computador, combinando um display estéreo, um dispositivo de tato
(haptic) e um traçador de posição de 6 DOF (Figura 30). Desta forma o usuário
interage com o mundo virtual (ambiente) usando uma mão para navegação e controle, e
a outra mão pode ser usada para tocar nos objetos virtuais do ambiente, conforme ilustra
a Figura 33.

Figura 30 – ReachIn Desktop Displays

Este sistema inova ao utilizar um espelho semitransparente que cria uma
interface aonde o mundo virtual e o sensor de tato ficam localizados num mesmo espaço
(Figura 31), permitindo que o usuário possa “ver e sentir” o objeto no mesmo lugar.
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Figura 31 – Princípio da co-localização do real e do virtual no mesmo ambiente

O uso de espelho aumenta a distância entre o observador e o modelo, o que
permite uma redução no cansaço ocular, normalmente causado pela convergência dos
olhos para o objeto muito próximo enquanto cada olho foca na distância até a tela do
computador, conforme esquema da Figura 32.

Figura 32 – Solução tecnológica do Rechin

Baseado em pesquisas sobre interfaces, verifica-se que para se manipular e fazer
formas tridimensionais, os seres humanos utilizam-se de diversas formas de suporte. É
necessário sentir como elas se parecem, e para isso é necessário um dispositivo que
possa não somente mostrá-las como também, de alguma forma possa transmitir os
atributos físicos para o modelo. É exatamente desta forma que este sistema trabalha.
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O uso deste tipo de tecnologia não requer nenhum tipo de configuração diferente
de qualquer outro sistema computacional. Uma vez que não se utiliza de HMD nem
luvas, permite que se trabalhe confortavelmente, como qualquer outro sistema, por
longas horas sem ter de deixar de atender a um telefone ou a um visitante. Segundo seu
fabricantes11, “…nenhuma solução em RV já desenvolvida possui esta característica…”.

Figura 33 – Exemplo de tarefa usando a tecnologia Reachin

Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
Haptic Display
Tipo de Dispositivo

Phantom Desktop ou Phantom Premium
1.5

Resolução de posicionamento

0.02 mm ou 0.03 mm

Espaço de trabalho

16 x 13 x 13 cm ou 19 x 27 x 38 cm

Força máxima obtida

6.4 ou 8.5 Newton (1.45 lb. 1.9 lb.)

Efetivador final

Stylus
6 DOF ou 3 DOF feedback de força

Tabela 2 – Especificação técnica do haptic display do ReachIn Desktop

11

www.reachin.se/Benefits.htm
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Display
Tipo do Espelho

Semi-transparente

Tamanho do monitor

17” CRT

Resolução e Taxa de atualização

Sony: 1024x768@96Hz
PC: 800x600@120Hz*

Estéreo 3D

Crystal Eyes, wireless

Dispositivo de locomoção

Magellan 6 DOF Space Mouse

Tabela 3 – Especificação técnica do display do ReachIn Desktop

O sistema é preparado para trabalhar também em ambiente PC’s, já que a
performance obtida hoje em tais equipamentos encontra-se bastante avançada. Pode-se
enumerar como vantagens para aplicações que utilizem este tipo de tecnologia, as
seguintes:
•

Poder contar com a portabilidade entre plataformas de alta performance
(SGI) e de mais baixo custo, como PC’s (NT);

•

Possibilidade de gerar simulações realísticas com senso de força e visão
estéreo;

•

Manipulação intuitiva e interação em tempo real com objetos virtuais;

•

Visão tridimensional com a resposta de força do sistema na mesma
localização;

•

Por se tratar de um sistema desktop, requer pouco espaço físico para abrigálo;

•

Usa uma estrutura de alumínio robusta;
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•

Inclui o dispositivo de força, espelho e monitor, além do mouse com 6 DOF
e capacidade tridimensional estéreo.

Figura 34 – O campo azul indica as fronteiras do volume de trabalho

O uso deste sistema para prototipagem digital é bastante aconselhável (Figura
34) e em especial o uso para projetos de modelagem de plataformas e demais
equipamentos offshore. Por basear-se também em plataformas de PC’s, este sistema é
mais bem aceito, uma vez que pode ser utilizado sem modificar substancialmente o
parque computacional de uma empresa.

A integração de vários dispositivos não-

convencionais de RV também é outra de suas vantagens, uma vez que disponibiliza,
assim como o Window VR, uma série de facilidades tanto para os desenvolvedores
quanto para os usuários finais deste sistema. A filosofia do fabricante é que ele seja
usado como ferramenta de desenvolvimento12 para simulações avançadas em RV.

12

www.reachin.se/DevelopmentPlatform/Products.htm
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VI.2.3 – VisionStation
Este sistema desktop baseia-se em uma tecnologia de visualização hemi-esférica
de 2.7 metros de diâmetro que envolve um reduzido número de usuários em um
ambiente completamente imersivo (Figura 35). Projetado pela Elumens13, este sistema
de visualização combina algoritmos tridimensionais com um projeto proprietário de
lentes óticas a fim de projetar na tela de visualização, imagens tridimensionais geradas
por computador e sem distorções. O sistema inclui uma tela de 180 graus, um projetor
com capacidade de resolução de 1024 por 768 pixels, e um conjunto de programas que
transformam as imagens bi-dimensionais criadas através de programas como o 3D
Studio Max e o 3D Studio Viz, em uma experiência imersiva.

Figura 35 – Projeto VisionStation da Elumens (frente e verso)

Segundo seu fabricante, este sistema foi projetado de forma a permitir o seu
transporte e proporcionar uma comunicação mais efetiva entre projetistas e
modeladores. Sua utilização é de fácil operação, confortável e possibilita que se façam
apresentações dinâmicas em qualquer ambiente. Sua principal vantagem é que não

13

www.elumens.com

79
requer que seus participantes usem luvas, capacetes ou outros dispositivos limitantes, o
que estimula a sensação de imersão.

Figura 36 – Exemplos de aplicação do VisionStation

Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
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VISIONSTATION
Peso

150 libras
Profundidade: 3'-5" (41") (104 cm)

Dimensões físicas

Altura: 5'-3" (63") (160 cm)
Largura: 5'-5" (65") (165 cm)
Largura da projeção: 5'-0"

Sistema de Projeção

Raio de Curvatura: 2'-9"
Dimensões Gerais da tela:
5'-4" (Larg.) x 4'-9" (Alt.) x 1'-9" (Prof.)

Tabela 4 – Especificação técnica geral do Visionstation

Display
Painel de LCD

Três 0.9" Poly-Silicon TFT, com matriz ativa.

Resolução Nativa

1027x768 (2,359,296 pixels)

Entrada

HD15/S-Video/RCA (NTSC, PAL, SECAM)

Suporte

SXGA, UXGA, VGA, SVGA, XGA

Reprodução de cores

16.7 milhões de cores [24 bit]

Taxa de contraste

400:1

Brilho

1000 ANSI lumens

Lâmpada

120 W (durabilidade estimada em 2000 hs)
Utiliza tecnologia Elumens TruTheta, com distribuição

Lentes

uniforme de pixels.
Campo de Visão de 180 graus
Profundidade de foco infinita
Tabela 5 – Especificação técnica do display do Visionstation
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Periféricos Opcionais
VisionShade

Dispositivo Integrado para reduzir a iluminação ambiente.

Áudio

Dois canais de alto-falantes multimídias

Entrada

Dispositivo de entrada 3D

Acento

Cadeira VisionStation
Tabela 6 – Especificação técnica dos periféricos do Visionstation

Este sistema14 apesar de não usar estereoscopia, possibilita uma experiência com
a sensação de imersão, pois a saturação visual horizontal do usuário vai até 180 graus,
muito próximo dos 200 graus horizontais que a nossa visão (incluindo-se aí a periférica)
consegue perceber ao redor, sendo que verticalmente este ângulo vai a 120 graus [70].
Como possui boa resolução, brilho e contraste na tela, consegue dar ao usuário boa
qualidade de imagens.
Da mesma forma que o sistema anterior da Reachin, este sistema permite que o
usuário possa vir a quebrar o efeito imersivo, simplesmente ao olhar para cima, por
exemplo. Porque, apesar da ampla visão, o sistema não permite o preenchimento total
do campo de visão.

14

www.elumens.com/products/vstechspecs.html
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VI.3 – Sistemas Imersivos baseados em Mesa (Desks)
Projetados para trabalhar em ambientes de pequenos escritórios ou laboratórios,
estes sistemas foram pensados para trabalhos computacionais que requeiram o uso das
mãos, ou seja, que requeiram manipulação.

Por serem compactos, eles são auto-

contidos e transportáveis, o que facilita não só a instalação como a sua manutenção.
Assim como os sistemas desktop, estes sistemas baseiam-se em soluções
integradas de periféricos, possuindo geralmente, algum tipo de visão estéreo, luvas e
dispositivos para a locomoção. Estes sistemas são também conhecidos comercialmente
como workbenches.
Os sistemas imersivos baseados em mesa tem como característica principal o uso
de tecnologias similares aos sistemas para ambientes colaborativos maiores (baseados
em paredes, salas e mesmo CAVE). A principal diferença está no tipo de projeção, que
se dá sempre de forma indireta (projeção na tela por trás), além é claro, do reduzido
tamanho da solução. Desta forma, estes sistemas apresentam um custo bem menor do
que os sistemas maiores, adaptando-se assim aos orçamentos de empresas menores.
Estes sistemas são ideais como ambiente de desenvolvimento de soluções para
ambientes colaborativos maiores, bem como para apresentações para um número
reduzido de pessoas.

VI.3.1 – ImmersaDesk R2
Fabricado pela FakeSpace inc15, este sistema atualmente é encontrado em
diversas soluções integradas de outros fabricantes, como o Reality Center 2000D da
SGI16, por exemplo (Figura 37). Baseia-se em uma tecnologia aonde a projeção estéreo
é realizada por trás da tela, evitando desta forma que o usuário acidentalmente a obstrua
com o seu deslocamento à frente do sistema.

15
16

www.fakespace.com
www.sgi.com
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Figura 37 – Exemplo de aplicação do Reality Center 2000D

Este sistema possui como característica principal o fato de possuir um container
robusto aonde ele está montado e desta forma fica protegido internamente, podendo ser
transportado com total segurança (Figura 38). Outra importante característica segundo
seu fabricante, é que ele pode ser montado e estar disponível para utilização em menos
de 30 minutos, o que o torna ideal para apresentações em feiras, workshops e eventos
em que se deseja mostrar com tecnologia algum novo produto ou trabalho. Possui
ajustes motorizados de inclinação da tela, bem como ajustes de altura para permitir
adaptar-se ao uso de uma única pessoa ou para um grupo de pessoas.

Figura 38 – Estágios de montagem e desmontagem do sistema R2

Faz parte do pacote de dispositivos opcionais de terceiras partes, os óculos
Cristal Eyes e um Wand (um dispositivo usado para locomoção), que permitem a
manipulação direta dos dados, conforme ilustra a Figura 39.
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Figura 39 – Aplicação do Sistema ImersaDesk R2 com os seus componentes

Este sistema possui diversos componentes, assim as especificações técnicas da
mesma forma, estão separadas através dos seus componentes principais, como vê-se a
seguir.
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ImmersaDesk R2
Modo Operacional
Largura: 78" (198 cm)

Modo de Transporte
Largura: 78" (198 cm)

Altura: 82" –105” (208 -267 cm) Altura: 34" (86 cm)
Ajustável

Diâmetro: 63" (160 cm)

Diâmetro: 85" (216 cm)

Tabela 7 – Especificação técnica do ImmersaDesk R2
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Display
Tamanho da Tela
Sistema

82.5” (210 cm)
de 1 Electrohome Marquee 8000 P43 (CRT estereoscópico)

Projeção
Ângulo de visão

43o – 89 o (não requer recalibração)

Resolução

1280x1024 (típica)
1500x1100 (ANSI pixels)
2500x2000 (máximo endereçável)

Brilho

225 ANSI lumens
Tabela 8 – Especificação técnica do R2 – Display
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Dispositivos de Interação
Mouse

Um Fakespace WAND (magneticamente rastreada). Com dois
botões e um joystick acionado pelo polegar e um gatilho.
Acompanha todos os componentes de hardware e cabos

Rastreador

Ascension trackers para WAND e óculos

Estéreo 3D

Cinco pares de StereoGraphics CrystalEyes (sendo um com
rastreamento na cabeça); Acompanha todos os componentes de
hardware incluindo emissor e cabos
Tabela 9 – Especificação técnica do R2– Dispositivos de interface

Este sistema17 é um produto considerado “topo de linha” da Fakespace na seção
de soluções baseados em paredes (walls), o que representa uma solução
tecnologicamente bastante atualizada. A relação custo X benefício desta solução para a
indústria apresenta-se aceitável tendo-se em vista que os custos envolvidos em
atividades offshore são bastante altos. Por ter projeção por trás tem a vantagem de que
o usuário nunca está obstruindo a projeção, além do que a proximidade com a tela é
maior, o que fornece a possibilidade de maior percepção (resolução/brilho/contraste)
por parte do usuário, que é um fator importante no melhor entendimento final de
complexos problemas.

17

www.pyramidsystems.com/products/deskr2.html ou www.sgi.com/Products/PDF/2359.pdf
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VI.3.2 – SGI Reality Center 1000D
Este sistema imersivo em mesa da SGI, baseia-se em estações de visualização
Onyx de última geração e utiliza a mais simples solução em visualização imersiva de
grupo da Fakespace, o Mini WorkBench (Figura 40). Estas estações consideradas
supercomputadores em RV possuem características específicas para aplicações em
ambientes virtuais, que integradas ao sistema de visualização da Fakespace traz uma
solução integrada de grande relação custo-benefício para pequenos escritórios ou
laboratórios, não só em relação ao custo, mas também em relação ao tamanho físico da
solução.

Além disso, este sistema inclui uma sofisticada estação interativa de

modelagem virtual que permite a criação de simulações em tempo real de produtos ou
processos.

Figura 40 – Exemplo de aplicação do Reality Center 1000D

Este sistema possui a integração de uma tela de visualização de 44” com brilho
ajustável, óculos estereoscópicos da Cristal Eyes e um par de luvas da Pinch Glove com
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dispositivo de rastreamento acoplado a luva ou aos óculos. Desta forma, pode-se
manipular os dados em tempo real com as duas mãos bem como pode-se visualizá-los
com completa interação, uma vez que a sua movimentação ao redor da mesa é rastreada.
Este sistema possui diversos componentes, assim as especificações técnicas da
mesma forma, estão separadas através dos seus componentes principais:

Mini WorkBench
Modo Operacional

Modo de Transporte

Largura: 48" (121.9 cm)

Largura: 48" (121.9 cm)

Altura: 56" (142.2 cm)

Altura: 62" (157.5 cm)

Diâmetro: 57" (144.8 cm)

Diâmetro: 29" (73.7 cm)

Tabela 10 – Especificação técnica do 1000D – Mini WorkBenck
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Display
Tamanho da Tela
Sistema

44” (112 cm)
de 1 Electrohome Marquee 8500 P43 (CRT Ultra estereoscópico)

Projeção
Ângulo de visão

15o – 60 o (não requer recalibração)

Resolução

1280x1024 (típica)
1500x1100 (ANSI pixels)
2500x2000 (máximo endereçável)

Brilho

225 ANSI lumens
Tabela 11 – Especificação técnica do 1000D – Display

Dispositivos de Interação
Luvas

Um par de Fakespace PINCH gloves (magneticamente
rastreada). Acompanha todos os componentes de hardware e
cabos

Rastreador

Polhemus trackers para PINCH gloves e óculos

Estéreo 3D

Um par de StereoGraphics CrystalEyes (rastreamento na
cabeça); Acompanha todos os componentes de hardware
incluindo emissor e cabos
Tabela 12 – Especificação técnica do 1000D – dispositivos de interface

Este sistema18 apesar de não ser um produto considerado “topo de linha” da
Fakespace (walls), também representa-se como uma solução bastante atualizada. A

18

www.sgi.com/Products/PDF/2357.pdf
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relação custo-benefício desta solução para a indústria offshore apresenta-se bem mais
aceitável do que o ImersaDesk R2.
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VI.3.3 – V-Desk X
Este sistema imersivo em mesa representa na realidade uma família de soluções,
que inclue os modelos V-Desk 5, V-Desk 6 e o V-Desk 8. Todos eles integram
dispositivos de interação com traçadores de posição que podem estar acoplados a eles
ou aos displays com capacidade estereoscópica, além de possuírem sistemas de áudio e
poderem usar sistemas computacionais SGI Onyx. Apresentam-se basicamente algumas
diferenças em relação ao tamanho e no caso V-Desk6 que apresenta um conceito
inovador de uso da holografia.
O V-Desk5 (Figura 41) foi projetado para ser uma mesa imersiva pessoal ou
para reduzido número de pessoas, ajustável com capacidade estéreo de 67" (167cm) de
tamanho máximo na diagonal.

Como possui uma pequena escala volumétrica de

visualização de dados é ideal para ser usado como ferramenta de desenvolvimento e
preparação de projetos e produtos para ambientes imersivos maiores.

Figura 41 – Trimension Desk modelo V-Desk 5

O V-Desk6 (Figura 42) usa um conceito ligeiramente diferente das tecnologias
encontradas em sistemas imersivos baseados em mesa, pois utiliza-se de um estilo de
visualização de alta qualidade de imagem baseado em holografia. Este efeito é obtido
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com a utilização de duas telas estereoscópicas perpendiculares de 64" x 40" (1.4m x
1.02m). Considerado o menor sistema de projeção em “L” disponível hoje, segundo o
seu fabricante19.

Figura 42 – Trimension Desk modelo V-Desk 6

O V-Desk 8 (Figura 43) apresenta-se como a solução mais ampla (maior número
de pixels) da família V-Desk. Possui três canais digitais com transições de arestas
suavizadas (blending) numa tela de 50" x 144" (1.3m x 3.7m), fornecendo imagens bi e
tridimensionais geometricamente corretas.

Figura 43 – Trimension Desk modelo V-Desk 8
19

www.trimension-inc.com
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Projetado ergonomicamente, este sistema20 tem três pontos base de trabalho que
facilitam o trabalho colaborativo de até 20 pessoas.

Este sistema por apresentar

dimensões maiores do que os sistemas em mesa convencionais já vistos anteriormente,
não foi projetado para ser transportável, nem mesmo para pequenos escritórios ou
laboratórios. Na verdade, ele equivale em tamanho de solução aos sistemas maiores,
como os de paredes ou CAVE, apesar de apresentar a mesma tecnologia dos sistemas
em mesa.

20

www.trimension-inc.com/visual/desks.html
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VI.4 – Sistemas imersivos baseados em Paredes (Walls)
Projetados para permitir a visualização em grandes telas planas ou curvas aonde
os modelos ou ambientes virtuais podem ser vistos até na proporção real, com alto grau
de definição e resolução. Devido ao tamanho físico destes sistemas, permite-se criar um
ambiente colaborativo maior, facilitando a agregação de equipes multifuncionais
maiores, o que faz aumentar também a velocidade de comunicação entre os seus
componentes.
A tecnologia usada nestes sistemas integra dispositivos de interação e
manipulação de maneira similar aos sistemas imersivos anteriores, porém alguns
sistemas apresentam certas especifidades que dependem do fabricante, criando assim
soluções variadas que utilizem estereoscopia passiva, por exemplo.

VI.4.1 – WorkWall
Este sistema imersivo baseado em paredes possui projeção estereoscópica em
tela plana com possibilidade de exibição de modelos (automóveis, por exemplo) ou de
ambientes virtuais que podem ser apresentados na escala de até 1:1, com alta resolução
(Figura 44).

Comporta grupos de até 15 pessoas, sendo bastante adequado para

utilização em fases de decisão de projetos ou apresentações de produtos.
O sistema pode ser expandido para comportar mais do que dois sistemas de
projeção com suavização de arestas (blending), o que gera imagens com alta resolução
sem apresentar emendas ou costuras. Além disso, apresenta tela de projeção na vertical,
com a possibilidade de uso de luvas PINCH Glove, que permite a manipulação direta
com os dados.
Possui um inovador sistema de grades que permite trocas rápidas (Quick-swap)
de um projetor com problemas, minimizando assim o tempo de parada do sistema
(Figura 45).
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Figura 44 – Fakespace WorkWall

Este sistema21 possui as seguintes especificações técnicas:
Display
Tamanho da Tela

8' (Alt.) x 16'(Larg.) até 8' (Alt.) x 24' (Larg.)

Sistema de Projeção

Projetor

de

8''

CRT

com

melhoramentos

estereoscópicos
Projetores de 9'' CRT opcional
Resolução

1280 x 1024 (típica)
1350 x 1100 (ANSI pixels)

Brilho

225 ANSI lumens

Sistema de Oclusão

Estrutura Fakespace FeatherEdge para realces do
efeito estereoscópico

Tabela 13 – Especificação técnica do display do WorkWall
21

www.pyramidsystems.com/products/Specsheet_Immersivewall.pdf
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Figura 45 – Sistema de grade do WorkWall

Dispositivos de Interação
Estéreo 3D

Cinco pares de StereoGraphics CrystalEyes (sendo um com
rastreamento na cabeça); Acompanha todos os componentes de
hardware incluindo emissor e cabos.
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Opcionais
Áudio

Vários sistemas disponíveis

Rastreador

Vários sistemas de rastreamento, incluindo os para capacetes

Luvas

Fakespace Pinch Gloves

Navegação

Fakespace NavPod
ã Possui 6 DOF para vistas e navegação
Fakespace WorkWand
ã Possui 6 DOF para vistas e navegação
Fakespace CubicMouse
ã Análise volumétrica intuitiva (x,y,z)

Projetor

Alto brilho para apresentações de vídeo, slides, etc., na tela
central
Tabela 14 – Especificação técnica dos dispositivos de interação do WorkWall

Baseado nesta mesma linha de sistema, a Fakespace criou um outro sistema22, o
Passive WorkWall, uma variação do WorkWall, mas com algumas características
especiais (Figura 47). Este novo sistema baseia-se em estereoscopia passiva, isto é, ao
invés de usar um único projetor estéreo, o sistema precisa de um par de projetores que
permitam produzir em cada um as imagens separadas para cada olho, e com a ajuda de
um óculos polarizado, consegue passar a sensação da estereoscopia (Figura 46). A
vantagem da estereoscopia passiva sobre a ativa se verifica na possibilidade de passar
longas horas de trabalho sem nenhum tipo de cansaço ocular, além é claro de que o
custo dos óculos polarizados serem infinitamente mais baratos do que os óculos ativos
eletrônicos, como o de LCD.
22

www.pyramidsystems.com/products/Specsheet_Passivewall.pdf
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Figura 46 – Princípio da estereoscopia passiva

Do tamanho de uma sala de conferência, este sistema também permite criar um
ambiente colaborativo estereoscópico sem a necessidade dos óculos eletrônicos e de
uma sala com iluminação controlada, o que reduz bastante os custos deste sistema.
Possui dois projetores com capacidade de alto brilho, usados para mostrar imagens de
até 1280 x 1024 pixels, separadas para os olhos esquerdo e direito, geradas a partir da
mesma imagem. Os óculos polarizados através de filtros proprietários alternam as
imagens de cada olho livres de flutuação (flicker) numa tela de projeção de 1,8 por 2,2
metros.
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Figura 47 – Fakespace Passive WorkWall
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VI.4.2 – RC 3300W Wall Display
Este sistema imersivo da SGI foi projetado baseado no conceito que o sucesso
de um organização depende da efetiva colaboração entre seus profissionais. Possui uma
capacidade de visualização avançada de larga escala e flexível, com multiprojetores de
alta performance Barco23, facilitando assim a visualização em salas de conferência,
escritórios, exposições, etc. Permite a visualização de modelos tridimensionais em
mono ou estéreo, saídas de vídeo, apresentação de slides e outras entradas simultâneas
ou individuais.
Podendo ser montado nas versões com dois (Figura 48) ou três projetores
(Figura 49), este sistema ocupa muito menos espaço do que outros sistemas do mesmo
tipo e pode ser montado em menos de um dia em qualquer sala, sem precisar de
modificação de suas facilidades, segundo seu fabricante. Assim como o Work Wall da
Fakespace, o sistema de projeção é realizado por trás do usuário, evitando assim que
algum deles possa obstruir ou mesmo causar sombras no modelo visualizado.

Figura 48 – SGI RC 3300W com dois canais

23

www.barco.com
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Montado sobre qualquer plataforma de trabalho SGI Onyx, este sistema pode ter
sua performance expandida, na medida em que se disponibiliza mais recursos
computacionais para executar as aplicações desejadas.

Figura 49 – SGI RC 3300W com três canais

Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
Display
Dois Canais
Tamanho da Tela

Sistema

Três Canais

8.7”X 3.9”

12.6' x 3.9'

(2,662 x 1,181 mm)

(3,847 x 1,181 mm)

de Projetores gráficos de alta performance Barco Graphics 808s

Projeção
Resolução

VHS vídeo até 1600x1200 @ 60 Hz por canal

Freqüência

Valores na Horizontal auto-bloqueável de 15-110 KHz
Valores na Vertical auto-bloqueável de 37-200 Hz
Largura de banda RGB de 120 MHz (-3 dB)
Tabela 15 – Especificações técnicas do RC3300W – display
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Opcionais
Estéreo Ativo

Emissores e óculos da StereoGraphics

Alto-falantes

Integrados ao chassi com alta qualidade

Adaptador de Vídeo

Possibilita mostrar as saídas de tela da Onyx com entradas
auxiliares (vídeo ou PC) em qualquer canal.
Multiplicador de vídeo digital que converte estruturas de
vídeo convencional em imagens de alta resolução.
Software de controle de modos e ajustes do projetor.

Equipamento para

Resistentes Containers de Viagem

Transporte
Quantidade

4 Containers

5 containers

Peso

929 Kg

1303 Kg

Dimensões

2 X (4.5' x 3.0' x 4.1')

3 X (4.5' x 3.0' x 4.1')

(1380 x 920 x 1250 mm)

(1380 x 920 x 1250 mm)

1 X (6.0' x 4.2' x 4.1')

1 X (6.0' x 4.2' x 5.0')

(1830 x 1290 x 1260 mm)

(1830 x 1290 x 1510 mm)

1 X (9.7' x 2.7' x 5.2')

1 X (13.6' x 2.7' x 5.2')

(2955 x 810 x 1580 mm)

(4140 x 810 x 1580 mm)

Tabela 16 – Especificações técnicas do RC3300W – opcionais

Como o tipo de projeção usado nesta solução de visualização é feita através de
espelhos com projeção por trás, e as distâncias entre o projetor e a tela são muito curtos,
a perda em brilho e contraste é muito menor do que em outros sistemas baseados em
paredes, o que melhora em muito a qualidade da informações (pixels) que se consegue
obter.
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Em particular este sistema24 tem sido adotado por várias companhias e centros
de pesquisa em RV, por possuir um alto grau de resolução (pixels), possuir projeção
traseira e permitir a integração de dispositivos rastreadores de posição e de manipulação
também.

O setor de geologia da PETROBRAS com sede no Rio de janeiro e a

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, são dois exemplos de centros de
visualização que adotaram este sistema imersivo.

24

www.sgi.com/realitycenter/rc3300w.html
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VI.4.3 – conCAVE
Este sistema imersivo (Figura 50) segundo seu fabricante25 “…é o único sistema
de visualização projetado para escritórios capaz de fornecer imagens espacialmente
corretas, visualização tridimensional imersiva e com vistas em perspectivas com
profundidades realçadas…”.

Figura 50 – Sistema imersivo conCAVE

Este sistema foi projetado visando incorporar o que se tem hoje de melhor dos
quatro maiores tecnologias de visualização disponíveis: CAVE, teatro imersivo, domos
25

www.pyramidsystems.com
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e telas planas; este sistema ganhou em 2000, o prêmio de distinção em inovação da
Computer Graphics World [71].
Um software proprietário mapeia volumes no sistema criando imagens
tridimensionais com visão de túnel de dados volumétricos que se estendem do chão até
o teto e de lado a lado. Vistas tridimensionais em perspectivas oriundas de qualquer
software com noções de profundidade realçadas gerando um senso de estereoscopia sem
a necessidade de óculos estéreos, é o segredo deste sistema (Figura 51). Um sistema
opcional de entrada com 6 DOF rastreado (paddle) pode ser usado para exploração em
tempo real do interior volumétrico do sistema.

Figura 51 – Estrutura básica do sistema conCAVE

Este sistema26 está sendo usado para interpretação sísmica [72], uma vez que é
capaz de apresentar sísmica, poços, horizontes e falhas em dados em faces planas
convencionais, perspectiva tridimensional e túnel de vista imersivo (Figura 51). Este
último, é o responsável pela visão volumétrica dos dados em sua posição espacial
correta.

26

www.pyramidsystems.com/products/Specsheet_conCAVE.pdf
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O Software do sistema permite que a tela inteira seja iluminado por um único
projetor apenas, como num teatro (Figura 52). O meio do sistema (parte da tela que
apresenta uma superfície curva, representada por “(b)” na Figura 51), fornece vistas
planares convencionais através de seções com até 7,6 metros de área de visão,
comparado aos 30 centímetros quadrados de um monitor convencional. Sugerindo
assim como resultado, um efeito realçado de profundidade, dispensando desta forma o
uso de óculos estéreos. A superfície plana da tela permite uma vista do “chão” mesmo
quando o usuário permanece sentado, um recurso apenas encontrado em sistemas
imersivos complexos (Figura 53).

Permite que uma audiência de até 12 pessoas

trabalhe por longos períodos sem fadiga (cansaço ocular, normalmente causado pelos
óculos estéreo).

Figura 52 – Desenho esquemático do sistema conCAVE

O sistema requer um hardware com muito menos recursos computacionais do
que outros sistemas, uma vez que não usa estereoscopia, o que significa dizer que o
computador não precisa redesenhar (rendering) duas vezes a mesma imagem a uma alta
taxa de atualização (pelo menos 60 Hz em cada uma); e também porque ele se utiliza
apenas um único projetor para a iluminação.
Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
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Display
Tamanho

Acima de 15,2 metros quadrados de área de visualização

Construção

Modelo feito em plástico durável e lavável.
Suporte de metal montado para uma mesa pedestal de 71cm

Tela Plana

Modelo padrão de 2,4 metros montada sob a estrutura

Resolução

Projeção digital de 1280 X 1024; Re-escala imagens de 1600 x
1200, 1024 x 768 e 800 x 600 para a resolução nativa

Brilho

1,000 ANSI lumens ( corresponde ao mínimo para mostrar imagens
em ambientes com luz normal)
Tabela 17 – Especificações técnicas do conCAVE – display

Figura 53 – Visualização de interpretações sísmicas usando o conCAVE
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Software
Mapeamento de Volume

Fakespace ‘Avignon’API necessário para mapeamento
nas vistas do ‘túnel’

Outras Aplicações

Para perspectivas tridimensionais nenhuma API é
necessária

Tabela 18 – Especificação técnica do conCAVE – software

Periféricos
6 DOF paddle

•

Dispositivo de entrada para dados espaciais com posição e
orientação correta dentro do volume

•

Permite interpretação e seleção de pontos de falhas e
horizontes, quando o desejado evento intercepta a tela do
paddle

•

Requer adição do sistema de rastreamento ‘Fastrack da
Polhemus

Tabela 19 – Especificação técnica do conCAVE – periféricos
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VI.5 – Sistemas imersivos baseados em Salas (Rooms)
Os sistemas imersivos baseados em salas são os mais encontrados atualmente na
indústria offshore, devido ao fato de que o “estado da arte” destes sistemas ter sido
desenvolvido com total suporte em hardware e software pela SGI. Em 1997, só haviam
três centros imersivos de Realidade Virtual (Reality Centers) operando especificamente
nesta área: um na Texaco, o segundo na Arco, e o terceiro na Universidade de Houston
no Texas. Devido aos enormes ganhos em produtividade alcançados, em 1998 foram
instalados outros 25 centros e em 1999 estavam previstos a instalação de mais 50 [73].
Projetados para trabalhar em ambientes de centros de pesquisa e universidades,
estes sistemas foram pensados para trabalhos colaborativos com grandes massas de
dados e que requerem ambientes de luz controlada (salas) e algum tipo de estereoscopia
com a utilização de outros dispositivos de interface integrados.

VI.5.1 – GVR 120 VisCenter
Este sistema imersivo baseado em sala possui sistema de visualização com
projeção frontal para aplicações de grupo, usando tela curva (Figura 54). Diferente dos
demais sistemas baseados em salas, o fabricante27 deste sistema projetou-o para ser
completamente auto-contido e transportável.
Ocupando um espaço de 16 '6 " x 16 '6 " (501 x 501cm) com altura de 10'
(305cm) até o teto, este sistema pode ser montado em até 12 horas; incluindo sistema de
áudio com seis canais de som ambiente, com um potente subwoofer, além de um
dispositivo, o Integrator3, projetado para controlar a matriz ativa estereoscópica com a
adição de transmissores infravermelhos e óculos estéreo de cristal líquido (LCD). Este
dispositivo é capaz de controlar de 8 à 16 entradas através de uma interface de operação
e manutenção intuitiva e amigável, que pode ser usada remotamente através de um
computador portátil, com um software já incluído no sistema.
27

www.panoramtech.com

Além disso, cabe
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ressaltar que este dispositivo é completamente compatível com as facilidades e estilos
de sistemas de conferências tais como: Crestron ou AMX; que enchergam o display do
sistema apenas como mais um dispositivo remoto a ser controlado.

Figura 54 – Sistema GVR 120 VisCenter

Com tais características, este sistema é ideal para feiras de negócios, excursões
promocionais (tours), e estudos de marketing em espaços compartilhados e temporários.
Este sistema28 possui as seguintes especificações técnicas:

28

www.panoramtech.com/gvr120.htm
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GVR 120 VisCenter
Projetores

3 projetores CRT 8" LC

Brilho

235 ANSI

Tipo da Tela

Cilíndrica e flexível

Resolução

Mais de 4 milhões de pixels
3.2 Megapixels típico (3200 x 1024)

Razão de Aspecto

3.33:1

Tamanho da Imagem

68" x 227" (173 x 577 cm)

Área Útil (footprint)

204" x 240" (518 x 610 cm) (+30" para acesso
por trás)

Blending

Vídeo Panoram® REV3

Sistema de Controle

Integrator 3

Sistema de Áudio

6 canais de som ambiente com Dolby Pro
Logic™ e potentes subwoofers
Tabela 20 – Especificação técnica do GVR 120 VisCenter
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Figura 55 – Sistema fixo – GVR120E

O fabricante possui um sistema similar ao GVR120, porém não transportável,
para uso fixo em empresas, laboratórios, o GVR-120E (Figura 55).

Apresenta

características semelhantes29, como tela cilíndrica, 3.2 Megapixels de resolução,
projeção estéreo com matriz ativa baseado em tecnologia CRT, dispositivo Integrator3
e sistema de áudio.
As diferenças ficam por conta do tamanho da tela de visualização, que ocupa um
espaço expansível de 5' " X 18' 11" (173 X 577 cm) até 8' 6" X 28' 4" (259 X 864 cm);
pela capacidade de ocupação da sala, que pode variar de 20 à 60 pessoas; e pela
facilidade adicional de um sistema reforçado de áudio como os baseados em teatros,
incluindo neste caso, um pacote de áudio com alto-falantes realçados, dois subwoofers,
um equalizador gráfico de terceiras oitavas, um amplificador separado e um misturador
com microfone.
Como este sistema (fixo e móvel) usa projeção estéreo ativo com projetores com
tecnologia “embarcada” do tipo CRT, a quantidade de ansys lumens é muito baixa, o
que obriga a criação de ambientes de projeção com preparação especial (salas com
iluminação controlada). Além disso, a perda de brilho e contraste da imagem projetada
através da sala é um aspecto importante na hora de se projetar a construção da sala, que
deve levar em conta esta perda.

29

www.panoramtech.com/gvr120e.htm
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Figura 56 – Exemplo de aplicação em sísmica do GVR120E
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VI.5.2 – TANORAMA
Este sistema na realidade inclui uma família de sistemas imersivos baseados em
salas, incluindo-se aí, as telas cilíndrica ou esférica (TANORAMA-Cylinder) e as telas
plana (TANORAMA-POWERWALL). Baseado em sistemas de projeção multicanais,
estes sistemas possuem um suavizador (blender) eletrônico que atua nas áreas de
superposição das imagens de cada canal (em geral três), eliminando assim, as emendas
ou “costuras” na projeção.

Figura 57 – Exemplo de aplicação do Tanorama na STATOIL - Noruega

O seu fabricante30 recomenda que se use a tecnologia de tela cilíndrica ou
esférica para as diversas aplicações em simulações, onde a curvatura de 160 graus
permite ampla visão da aplicação com alto grau de resolução, através dos vários canais
de projeção (Figura 57 e Figura 58).

Para aplicações de prototipagem virtual ou

manufatura, a tecnologia de tela plana é a mais indicada, pois o modelo tridimensional
pode ser apresentado até na proporção de 1:1 em uma tela de 6m x 2m. Nestes casos,
pode-se analisar reflexões de luz, condições de superfície de maneira tão boa, quanto no
30

www.tan.de
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modelo final e real, sem distorções. Esta recomendação do uso de cada tecnologia
baseia-se especificamente nos resultados obtidos das atividades executadas pelos seus
usuários.
O sistema pode usar três canais em mono ou estéreo, porém 6 canais de
visualização também são possíveis.
Este sistema possui as seguintes especificações técnicas:
TANORAMA
Entrada

RGBHV, -5 x BNC comp. Sync. e Sinc. em G
identificação automática

Impedância de Entrada

75 Ohm / 0,7 Vpp

Freqüência Horizontal

31-130 kHz

Freqüência vertical

50-120 Hz

Overlap

2-35% ajustável (min. de 7% em 127 kHz)

Característica Padrão

Ajustes de níveis de preto e branco, correção
gamma, controle remoto digital, 11 funções por
canal,

armazenamento

automático

EEPROM

TANORAMA

TANORAMA

POWERWALL

POWERWALL

TANORAMA
CURVED WALL

Tabela 21 – Especificação técnica do Tanorama

em
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Figura 58 – Exemplo de aplicação do Tanorama na STATOIL - Noruega

Apesar de usar projeção estereoscópica, os sistemas de projeção deste sistema31
utilizam tecnologias digitais (DLP e LCD) e adaptações específicas através de placas
proprietárias internas que permitem uma maior fidelidade de ajustes por um tempo
maior de manutenção, em termos de foco, alinhamento, etc.

31

www.tan.de/products/TANorama.html
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VI.5.3 – Reality Room
Este sistema assim com o Tanorama, também é constituído por uma família de
sistemas imersivos baseados em sala. Projetados para oferecer um único ambiente
produtivo e colaborativo, aonde as pessoas possam trabalhar de forma mais próximas.
Eles permitem que engenheiros, arquitetos, profissionais de marketing possam
juntamente revisar, desenvolver e refinar projetos em completa imersão, reduzindo ao
final, os prazos e os custos dos projetos.

Figura 59 – Reality Room da Trimension

Mudando radicalmente as formas de trabalho, estes sistemas estão sendo cada
vez mais usados por corporações que entenderam a total revolução que tais instalações
tornam possíveis, incluindo a indústria de óleo e gás, que pode extensivamente analisar
uma grande quantidade de dados sísmicos antes de iniciar as perfurações, resultando em
maiores taxas de sucesso bem como em redução de custos.
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Estes sistemas são especificados, projetados, fornecidos e suportados pelo
fabricante32, incluindo: computadores, sistemas de áudio, controladores, além do
sistema de projeção (Figura 59). Pode-se também optar por sistemas móveis, assim
com o sistema GVR120 da Panoram.
Este sistema33 possui as seguintes especificações técnicas:

Família de Sistemas Reality Room – parte1
Sistema

R2-Researcher

Tipo de Tela

Tela (raio)

Visão (o)

Pessoas

Máximo de

Imersas

Pessoas

esférica

3,65 m

166 X 40

10

35

R2-Designer

Cilíndrica

3,65

150 X 40

8

40

R2-Theater

Cilíndrica

7,62

136 X 40

-

120

R2-Presenter

Cilíndrica

2,74

150 X 40

6

25

R3-Relocatable

Cilíndrica

2,74

150 X 40

6

25

Tabela 22 – Especificações técnicas da família Reality Rooms –parte 1

32
33

www.trimension-inc.com
www.trimension-inc.com/visual/reality.html
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Família de Sistemas Reality Room – parte2
Sistema

Projetor

Qte de

Resolução

Estéreo

Canais

(Milhões de

3D

Opcionais

pixels)

R2-Researcher

CRT 9" 1229

3

5,53

Sim

Sistema de
áudio

R2-Designer

CRT 8" 828

3

5,38

Sim

Sistema de
controle

R2-Theater

CRT 8" 828

6

5,18

Sim

Chaveadores
de Matriz

R2-Presenter

CRT 8" 808

3

5,38

Opc.

Áudio
espacial

R3-Relocatable

CRT 8" 828

3

5,38

Sim

Estéreo 3D

R3-Lite

CRT 8" 808

3

5,38

Opc.

-

Tabela 23 – Especificações técnicas da família Reality Rooms –parte 2
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VI.6 – Sistemas Imersivos baseados em CAVE
Os sistemas imersivos baseados em CAVE (caverna) são considerados os mais
completos, sofisticados e caros sistemas imersivos disponíveis na atualidade, pois o
usuário é colocado no interior de um ambiente aonde existem projeções frontal, laterais
e em alguns casos, projeções também no chão e no teto. É o que existe de mais novo no
“estado da arte” dos sistemas imersivos, uma vez que o usuário trabalha dentro do
projeto e não nele.
Tais sistemas requerem softwares especiais que permitam o processamento em
separado para cada projeção e uma capacidade de gerenciar múltiplos canais de
projeção por uma única máquina ou usando diversas máquinas, aonde cada uma é
responsável pelo gerenciamento de uma única projeção. Além de um complexo sistema
computacional capaz de integrar todas as projeções em tempo real e com estereoscopia
(o que significa dizer que deve-se gerar simultaneamente duas imagens diferentes de
cada objeto em cada projeção).

VI.6.1 – ReaCTor
Este sistema foi projetado tendo-se em mente que desenvolver projetos usando a
quarta dimensão agora é uma proposição prática, segundo seu fabricante34. O sistema
representa também uma família de sistemas, e baseia-se em múltiplas projeções em
paredes com capacidade estereoscópica formando assim, um ambiente cúbico rastreado
real, aonde o usuário assume uma posição nunca pensada antes: ele é colocado dentro
do projeto (Figura 60).
Usando este sistema, pode-se visualizar enormes volumes de dados sísmicos, por
exemplo, de uma maneira inteiramente nova. Onde as interpretações e projeções bem
mais precisas, tem imediatos resultados nas reduções de custos, que por sua vez cobrem
em muitas vezes o investimento de um projeto desta natureza.
34
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Este sistema usa uma tecnologia que trata o ambiente (paredes) com uma tela
sólida, com foco e calibração de tal forma que nenhum pixel da imagem se perca,
principalmente nas interseções das paredes. O sistema possui uma unidade digital de
modulação de contraste (DigiBlend 200) e um conjunto avançado de controles de mão
que permitem a produção de imagens geometricamente corretas, com cores balanceadas
e sem imendas ou “costuras”.
Construído sobre uma estrutura padrão não metálica, o que permite livrar
sistema de interferências no sistema de rastreamento do usuário.

Assim, pode-se

identificar simultaneamente não só a posição da cabeça, como também os movimentos
das mãos. Com a utilização de óculos de cristal líquido da Crystal Eyes, completa-se a
sensação imersiva do sistema.

Figura 60 – Exemplo de aplicação usando o ReaCTor

Este sistema35 possui as seguintes especificações técnicas:

35

www.trimension-inc.com/visual/reactor.html
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Família de Sistemas ReaCTor
Produto

Tamanho da Tela

Dimensões Gerais

(Largura X Altura

(Dia.. X Larg. X Alt.)

3 m X 2.4m

6 m X 9m X 4m

2,5m X 2,4 m

5,5m X 8m X 4m

Opcional

Escalável

-

6,2 m X 2,6m

ReaCTor
ReaCTor-Lite
ReaCTor Custom
ReaCTor-Wall

3,4 m X 1m
8,4 m X 3,6 m
Tabela 24 – Especificação técnica do sistema ReaCTor

Este sistema possui os seguintes opcionais:
•

Um navegador de 4 canais com sistema de alinhamento com projeção ótica
para calibração espacial absoluta;

•

Kit estereoscópico com 10 conjuntos de LCD CrystalEyes e múltiplos
emissores de longa distância;

•

Sistema de rastreamento Ascension Long Range de três pontos;

•

Áudio tridimensional;

•

Telas adicionais, já que o ReaCTor pode ser configurado com 4, 5 ou 6
superfícies ativas de projeção;

•

Tipo de projetor:
•

Padrão de 8" CRT;

•

Opção de: 9" CRT ou 12" CRT.
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VI.6.2 – VR-CUBE
Este sistema de visualização imersiva representa uma evolução melhorada de um
ambiente computacional virtual animado, segundo seu fabricante36. Consiste de uma
sala na qual imagens tridimensionais são projetadas nas paredes laterais (2 ou 3), bem
como no chão ou no teto, ou em ambos; criando assim uma representação espacial
completamente imersiva em toda a extensão da sala (Figura 61). As instalações deste
sistema são equivalentes as CAVE of UICU/EVL, mais comumente conhecidas sob a
lei de patentes comerciais norte-americanas.

Figura 61 – Modelo de um VR-CUBE com 5 lados de projeção

As imagens estereoscópicas são calculadas em tempo real por um ambiente
computacional de alta performance SGI Onyx, mesmo quando o usuário se movimenta
pelo ambiente; uma vez que o sistema rastreia eletromagneticamente, através do uso de
36
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múltiplos visores, o posicionamento do usuário e regera as imagens em todas as
projeções do ambiente para cada novo ponto de vista do usuário.

Esta sendo

desenvolvido um sistema de rastreamento (sistema MTVS) capaz de visualizar várias
imagens individualmente rastreadas em um VR-CUBE. É possível adicionar também
um sistema de áudio, potencializando assim, a sensação de imersão em ambientes
virtuais, como o instalado em Chalmers [74].
Em um sistema VR-CUBE de até 6 lados, todos os projetores estão sob o
comando de uma mesma máquina, equipada com até três graphic pipes. Cada pipe tem
dois canais gráficos (rasters managers) que habilita o sistema a utilizar um total de até
seis projetores. Por sua vez, cada projetor mostra cada imagem em estéreo, fazendo
com que o usuário ao usar um LCD sincronizado do tipo Shutter Glasses, tenha uma
imersão estereoscópica completa, como mostra a Figura 62.

Figura 62 – Exemplo de um usuário dentro de VR-CUBE com seis lados

Este sistema apresenta algumas características específicas que o coloca numa
ligeira vantagem sobre os sistemas já conhecidos:
•

Otimização das superposições das imagens sem imendas ou “costuras” nos
cantos sem uso de estruturas metálicas;
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•

Usa um material na fabricação das telas de projeção que otimiza as cores
verdadeiras e o contraste sem efeitos de iluminação;

•

Possui alta estabilidade de convergência através de modificações feitas nos
projetores Electrohome Marquée;

•

Não usa elementos metálicos na estrutura de suporte da tela.

Em 1996 já havia sido instalado três VR-CUBEs na Europa, todos na Alemanha.
Em 1997 foi usado como ferramenta de apresentação na feira de comércio Européia, a
CeBIT ’97. E atualmente a indústria automobilística alemã extensivamente utiliza este
tipo de sistema, incluindo-se a Volkswagen AG, a BMW, a General Motors Adam Opel
AG e a Daimler Chrysler AG. No fim de 98, foi instalado o primeiro VR-CUBE de 6
projeções para o Instituto Real PDC/KTH em Estocolmo/Suécia (Figura 63).

Figura 63 – Exemplo de aplicação do VR-CUBE

Este sistema37 possui diversas modalidades de displays (4, 5 ou de 6 lados), as
seguintes especificações técnicas são de um modelo de 5 lados ou paredes de projeção:

37
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VR-CUBE
Dimensões

3 (Larg.) x 3 (Alt.) x 3 (Prof.) m

Projetores

Electrohome (Marquee 8500/p43)

Paredes

3 fixas e uma móvel para facilitar o acesso do usuário

Rastreamento

Polhemus 3space Fastrak Longranger eletromagnético, com
quatro sensores para deslocamentos

3D Estéreo

Crystal Eyes LCD shutter glasses

Sistema de Áudio

Sistema Huron do fabricante LakeDSP, com 8 alto-falantes e
no chão que também vibra

Luva

VT CyberGlove completamente articulada com CyberTouch
para feedback tátil.

Mouse

Division 3D mouse

Locomoção

3D Ball

Caneta

Stylus da Polhemus
Tabela 25 – Especificação técnica de um VR-CUBE (5 lados)

Por usar a mesma tecnologia do sistema de projeção do mesmo fabricante do
TANORAMA, este sistema se beneficia do uso de projetores digitais que permitem
maior capacidade de iluminação melhorando o brilho e o contraste das imagens geradas.
O uso de sistemas imersivos baseados em CAVE com sistema de rastreamento como
este sistema, melhora em muito a sensação de imersão, permitindo uma experiência
mais realista.
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VI.6.3 – RAVE
Este sistema imersivo apresenta uma característica peculiar, já que é composto
de 3 módulos de visualização estereoscópica completamente reconfiguráveis;
característica não apresentada por nenhum dos sistemas imersivos baseados em CAVE
já visto. Desta forma, é possível escolher entre diversas modalidades de visualização,
indo desde a configuração ideal para atender a uma determinada necessidade do tipo de
modelo visualizado (um avião, por exemplo), ou para atender a algum tipo de aplicação
colaborativo de grupo, ou até mesmo para uma apresentação.

Figura 64 – Sistema RAVE na configuração plana

Cada módulo é equipado com um sistema de macacos de ar pressurizados que
facilitam o seu deslocamento na montagem de uma diferente configuração de
visualização. Além disto, cada módulo do sistema também possui um sistema de
projeção, e o conjunto dos três módulos permitem configurar as seguintes opções:
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•

Projeção plana em uma tela plana com 9,14 metros de largura (Figura 64);

•

Projeção imersiva de 9,14 m com ângulos variáveis, como num teatro
(Figura 65);

•

Um sistema idêntico ao CAVE, em ambiente com três paredes e chão
(Figura 66);

•

Um nicho em forma de “L” com projeção separada de 3,04 m (Figura 67);

•

Três projeções de 3,04m separadas;

Figura 65 – Sistema RAVE na configuração
curva

Figura 66 – Sistema RAVE na configuração
CAVE

Figura 67 – Sistema RAVE na configuração em “L”
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Cada módulo do sistema pode receber adicionalmente um espelho (retrátil) e um
projetor para permitir a geração das projeções no chão, ficando escondido quando a
projeção no chão não é necessária.
Este sistema38 possui as seguintes especificações técnicas:

Sistema RAVE – Display
Tela de 8 ”

Imagem vertical com 7.5' Alt. x 8' Lar. (2.29 m x 2.44 m)
Projeção no chão com - 8' Alt. x 8' Lar. (2.44 m x 2.44 m)
Tela de 9” (opcional)

Material da tela
Módulo

de

Rígida, sem estrutura para facilitar configurações

tela

no Móvel

Chão
Sistema de Projeção

CRT de 9'' com estereoscopia

Brilho

260 ANSI lumens por projetor

Resolução

1280 x 1024 (padrão)
1500 x 1100 (ANSI pixels)
Tabela 26 – Especificação técnica do sistema RAVE – display

38
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Sistema RAVE – Periféricos
Estéreo 3D

Cinco pares de óculos de cristal líquido com modificação infra
vermelho “Blaster” para quando são usados menos emissores

Rastreamento

Possíveis sistemas:
•

Fakespace Pinch Glove
• Luva

•

Fakespace NavPod
• Dispositivo de navegação

•

Fakespace NeoWand
• controle e navegação

•

Fakespace VEST
• sistema de gerenciamento de cabos, vestível com colete
mantendo óculos, luvas e outros dispositivos
envolvidos

•

Fakespace CubicMouse
• Controle x, y e z Intuitivo para análise volumétricas

Tabela 27 – Especificação técnica do sistema RAVE – periféricos
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VII. PROJETOS DE LAYOUT DE ARRANJOS SUBMARINOS

Neste Capítulo é apresentada e discutida uma aplicação desenvolvida pelo
GRVa especificamente para a indústria offshore. E, através dela é possível mostrar que
a utilização das soluções em Realidade Virtual apresentadas no Capítulo anterior
(Capítulo VI) podem tornar mais efetivo e eficiente o trabalho colaborativo entre os
profissionais envolvidos num projeto offshore.

VII.1 – Conceitos e Características
O projeto de arranjo submarino corresponde às atividades de locação e de
distribuição dos diversos equipamentos no fundo do mar de uma determinada região. O
posicionamento de novos equipamentos deve levar em conta não somente sua
localização em relação ao reservatório, mas também o relevo e os demais equipamentos
já existentes, resultando na manipulação de um complexo conjunto de informações,
alguns de manipulação não-trivial. Na prática, as informações necessárias para a correta
definição de um arranjo estão diluídas em vários pontos de uma companhia.
Por exemplo, alguns setores são responsáveis pelos levantamentos sísmicos e de
sonar de varredura lateral, para a obtenção de dados brutos de batimetria e de feições
geomorfológicas de interesse; um outro grupo fica responsável pelo pós-processamento
e interpretação destas informações, transferindo-as para uma malha regular que
descreva o terreno sendo mapeado.
Sobre esta base de dados tridimensionais, devem ser adicionadas informações
sobre a locação de equipamentos, gasodutos, oleodutos, linhas de ancoragem, poços
etc...(Figura 68 e Figura 69). Adicione-se a isto também as informações sobre áreas
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livres necessárias para operações sobre os equipamentos colocados no fundo do mar,
resultando numa gigantesca massa de dados de natureza diversa, de difícil manipulação
e interpretação.

Figura 68 – Representações Parciais de um Campo Petrolífero

Se lembrarmos que o modo convencional de trabalhar é realizado através da
utilização de mapas bi-dimensionais. E que estes também trazem associadas linhas de
nível representando as projeções do espaço tridimensional em um plano prédeterminado (Figura 70). O resultado final pode ser um "espaguete" incompreensível
de linhas, pontos, marcas e simbologias que, longe de trazer luz ao problema, espalham
uma certa névoa sobre o mesmo. Esta grande diversidade de informação facilita alguns
enganos na interpretação sobre as reais condições, possibilitando a escolha de soluções
inadequadas.

Figura 69 – Representação de um sistema de produção offshore
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Além do aspecto segurança, por se posicionar equipamentos e sistemas
complexos em locações com risco potencial e condições de instalação adversas, o
aspecto econômico também pode ficar comprometido face ao elevado custo das linhas
que interconectam os equipamentos no fundo do mar.
Dentre os dados que podem ser armazenados e manipulados em um sistema
construído para tratar com precisão o problema de elaboração de um arranjo submarino
seguro e otimizado, podem ser listados:
ã dados associados a cada poço (localização, pressão, vazão, temperatura, e
demais informações associadas à perfuração e completação);
ã dados associados a equipamentos no fundo do mar (manifolds e templates);
ã dados associados a plataformas de exploração e perfuração, monobóias, etc.;
ã localização e tipo de âncoras e linhas de ancoragem;
ã localização de linhas rígidas e flexíveis;
ã localização de dutos de escoamento de óleo e gás.

Figura 70 – Mapa de batimetria com as representações dos campos
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VII.2 – Construção do Modelo Virtual
O primeiro passo dado na construção do modelo, denominado de “talude
virtual”, foi a sua conceituação geométrica, ou seja, o posicionamento dos objetos que o
compõem num espaço cartesiano (coordenadas X, Y e Z).

Figura 71 – Mapa com a locação dos campos de produção do modelo

No talude virtual em questão, aplicou-se os dados reais de parte do relevo do
fundo do mar da Bacia de Campos, situada no estado do Rio de Janeiro, mostrada na
Figura 71. O modelo da Figura 72 possui aproximadamente 140 km de extensão por
120 km de largura e 3 km de profundidade. Entretanto, para que a representação gráfica
3D pudesse mostrar melhor os acidentes geográficos existentes, a coordenada Z
(profundidade) do modelo foi excessivamente exagerada.
O modelo do relevo foi gerado pelo setor de geotecnia do CENPES, num
programa específico de geoprocessamento e posteriormente convertido para o formato
DXF. Após nova conversão, agora para o formato Open Inventor, decidiu-se aplicar
uma suavização e uma textura já que o modelo se apresentava muito facetado, tornando
assim, a sua aparência mais realista (Figura 72).
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Figura 72 – Representação do relevo do modelo do talude virtual gerada em RV

A representação 3D dos equipamentos utilizados foram gerados em programas
de CAD (“Computer Aided Design”) como MicroStation que também exporta modelos
em formato DXF. Da mesma forma feita com o modelo do relevo, estes equipamentos
foram incorporados ao talude virtual após conversão através de conversores de domínio
público, como o DxftoIv. A ferramenta de criação utilizada importa o formato iv sem a
necessidade de novas conversões.

Figura 73 – Visão parcial do talude virtual

A localização destes equipamentos no talude também foi feita segundo dados
reais. Uma vez de posse destes dados iniciou-se o processo de montagem 3D do talude
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virtual. Alguns pontos de vista foram previamente definidos de modo a facilitar a
navegação 3D ao longo do talude virtual. Esta técnica supre, por vezes, a falta de
experiência em navegação 3D por parte do usuário.
Uma camera virtual (viewpoint) é criada segundo as leis da perspectiva a fim de
produzir um plano de vista, pelo qual o espaço tridimensional pode ser visto pelo
observador.

Os objetos geralmente são definidos como superfícies, compostos de

planos ou polígonos e são armazenados em estruturas hierárquicas dentro de uma lista
de objetos. A obtenção de mais realismo pode ser atingida com a aplicação de texturas,
efeitos óticos, reflexão de luz e outros.

Figura 74 – Visão geral do Arranjo Submarino em RV
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VII.3 – Dados Quantitativos do Modelo
O projeto, como dito anteriormente, representa um modelo complexo composto
de inúmeros navios, plataformas, manifolds etc... . Para melhor entendimento
apresentaremos sua composição 3D, especificada por componentes e seus respectivos
números de polígonos (triângulos), segundo a tabela a seguir:
Descrição do

Número de

Número de

Componente

Componentes

Triângulos

Navio

07

576

Semi-sub

05

1.056

Plataforma Fixa

04

4.080

Rebocadores

07

340

Árvore de Natal

15

6.108

Manifold

04

20.412

Talude

01

30.000

Total de Triângulos:

193.296

Tabela 28 –Descrição geral do modelo em polígonos

O talude virtual originalmente construído ocupa um arquivo com 73 Mbytes de
espaço em disco. O uso de técnicas de aumento de performance, como LOD (Level of
Detail), contribuiu bastante para o aumento deste espaço físico, uma vez que foram
criados vários níveis de representação para cada componente (exceto o talude
propriamente dito).
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VII.4 – Avaliação dos Resultados Obtidos
Os resultados gerados nesta aplicação podem ser extremamente importantes
tanto para a tomada de decisão pelos executivos de projeto, cujo maior benefício é
poder examinar visualmente o talude virtual do projeto integrado, identificando
possíveis ajustes necessários ao modelo, quanto para a manipulação do talude virtual
pelos técnicos especializados, uma vez que esta aplicação representa uma situação real
até então sem solução tridimensional.
Um mundo virtual criado com as técnicas RV pode ser distribuído através de
redes de computadores. Aproveitando-se este fato, disponibilizar o talude virtual em
ambiente de intranet, apenas por questões de segurança, pode ser uma boa técnica para
obter-se uma maior avaliação e um melhor refinamento do modelo por parte dos
técnicos envolvidos na execução do projeto, pois estes normalmente localizam se
fisicamente em lugares distantes.
A interface desta aplicação é extremamente amigável, não necessitando de
especialização ou capacitação em computação gráfica para navegar com facilidade pelo
talude virtual em questão.
O talude virtual representa o talude físico de maneira bastante adequada,
permitindo que se realizem otimizações sucessivas no modelo, até a obtenção de uma
configuração ideal. Portanto, o uso de realidade virtual na avaliação de projetos dessa
natureza e porte mostra-se necessária e de vital importância visto os custos altíssimos
envolvidos na execução “real” do projeto propriamente dito.
O uso da realidade virtual nesta aplicação permitiu a visualização, a
manipulação e a interação de um imenso volume de dados, até então tratados
isoladamente e em mídias diferentes (mapas, CD, ...), num único modelo gráfico tridimensional, representando uma situação real, que anteriormente, consistia num enorme
problema sem solução 3D. Esta centralização também gerou uma maior confiabilidade
de dados.
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VIII. AVALIAÇÕES

Neste Capítulo são apresentadas as avaliações obtidas ao longo deste trabalho,
aonde se examinam aspectos gerais da aplicação deste novo ambiente de trabalho
(colaborativo, imersivo, reativo, etc.); bem como os aspectos tecnológicos do estadoda-arte, as limitações dos sistemas de projeção CRT e as novas facilidades dos sistemas
LCD e DLP. Por fim são propostas as soluções de visualização imersivas disponíveis
abordados no Capítulo de acordo com o tamanho do problema do usuário

VIII.1 – Sobre o Ponto de Vista Geral
O uso de sistemas de visualização cada vez mais sofisticados, poderosos em
recursos e em funcionalidades, tem colocado especialistas em petróleo (geofísicos,
geólogos, engenheiros de reservatório, geoquímicos, etc.) em uma situação bastante
privilegiada por um lado e bastante desconfortável por outro. A razão é bastante
simples e direta. Ao longo de vários anos estes profissionais arduamente formaram a
base dos seus conhecimentos nas universidades e obviamente ao longo de suas carreiras
profissionais. E, não raro tiveram de aprender algumas ferramentas de trabalho para se
manter atualizado profissionalmente. Porém, como a complexidade dos problemas tem
aumentado diretamente (ou até exponencialmente) proporcional a cada novo desafio, as
ferramentas de visualização, seguindo a mesma problemática, também tem tentado
superá-las, apresentando assim novas soluções.
O que se tem é que tais profissionais não possuem por vezes a formação
necessária ao uso destas novas ferramentas, exclusivamente, porque estas exigem
conhecimentos bastante específicos de computação gráfica, o que foge ao escopo de sua
formação básica. Neste aspecto, o uso de ferramentas de visualização que se utilizam
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de interface antropomórficas como as que foram apresentadas no Capítulo anterior,
permitem que por mais complexa que possa ser a solução apresentada por qualquer uma
destas ferramentas, sua interface com usuário é tão simples como pegar um papel com
uma das mãos e em seguida jogá-lo na lixeira.

Figura 75 – Sistemas imersivo para planejamento de perfuração mostrando diversos possíveis
caminhos para os poços [70]

Sistemas imersivos, colocam o usuário ainda mais próximo dos seus dados
(Figura 75) Aqueles sistemas que possuem grandes superfícies de visualização, com alta
taxa de resolução permitem que conjuntos de dados complexos e enormes possam ser
vistos em toda a sua totalidade – sem simplificações, que por vezes esconde preciosas
informações – bem como, no seu contexto mais específico. Um exemplo imediato e
prático, é o que ocorre em sísmica, onde grandes massas de dados para serem mostrados
não precisam ser subdivididos ou ter a sua representação simplificada (redução de
polígonos ou decimação) para poder ser suportado pelo sistema computacional. Assim,
visualizando todos os dados pode-se entender simultaneamente o modelo completo,
incluindo suas características geológicas de contorno gerais, como arestas de uma bacia,
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bem como examinar detalhes de pequenas características, como a forma de um antigo
lago, depósito de fósseis, etc [68].
Sistemas imersivos que possuem mais de 220 graus de visão, preenchem o
campo de visão do usuário, monopolizando totalmente o seu senso visual. Não há
distrações ocasionadas pela visão periférica, ou seja, não se pode fugir dos dados!
Assim, combinando-se a saturação visual com a habilidade de controlar os
parâmetros da visualização, tem-se uma ferramenta que permite ao usuário rapidamente
descubrir e entender importantes relacionamentos dentro de um complexo conjunto de
dados, como ilustra a Figura 78 e a Figura 77. Relatos de profissionais em conferências
de visualização [68], registram por exemplo, que o movimento de uma fatia de tempo
através de uma seção sísmica ou por outra, apenas variando-se a transparência de pixels
obscuros, permitiu vislumbrar inusitadas geometrias de canais de arenito (potencial
reservatório de petróleo) no modelo mostrado na tela, antes invisíveis. O que demonstra
que o uso de técnicas convencionais podem “esconder” importantes detalhes dentro de
complexos modelos. Assim, pode-se avaliar que para análises de enormes massas de
dados de forma rápida é mais facilmente obtida através de sistemas de visualização
imersiva.
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Figura 76 – Aplicação do estado-da-arte no planejamento de perfuração para poços [82]

Outro aspecto a ser avaliado é o valor de visualização imersiva na promoção de
mais qualidade na comunicação, com uma maior colaboração entre profissionais dentro
de equipes inter-disciplinares. Na medida em que todos os membros de uma equipe
podem simultaneamente visualizar e interagir com dados de maneira compartilhada,
usando-se de qualquer uma das soluções imersivas apresentadas, eles podem
rapidamente trocar informações, comentários, detalhes observados e tirar suas dúvidas
imediatamente com algum de seus colegas especialista.

Esta troca de informações

compartilhada entre especialistas experientes em tempo real permite que se explore
mais aspectos do que se está visualizando, resultando quase sempre em produtos com
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alta qualidade intelectual e com os fatores de riscos bem entendidos, como o modelo do
arranjo submarino apresentado pelo GRVa [58] e também ilustrado na Figura 78.

Figura 77 – Ilustração de um modelo 3D integrando múltiplos tipos de dados [82]

Uma característica importante dentro de projetos da engenharia offshore, referese ao curto espaço de tempo existente no processo de tomadas de decisão. Tem-se
relatos, como os que serão apresentados na página seguinte, de que grandes projetos de
exploração que normalmente requerem meses de análise podem ser completados em
semanas ou mesmo dias, com a ajuda de sistemas de visualização imersiva. E, a razão
para tanta produtividade está nos aspectos já comentados (alta taxa de comunicação
colaborativa, entendimento tridimensional completo, etc.).

Além disto, com estes

sistemas obtém-se uma maior velocidade no entendimento pelos gerentes executivos do
projeto, que podem passar a ser membros ativos destas equipes, economizando um
tempo considerável nos processos de revisão dos projetos.
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Figura 78 – Ilustração de um ambiente colaborativo para análise sísmica 3D [82]

Um aspecto não menos importante, diz respeito ao uso que estes sistemas – que
se apresentam como uma ferramenta de valor considerável – como uma oportunidade de
se evitar riscos humanos, ao meio ambiente, etc., muito mais valiosos do que tão
somente apenas os ganhos decorrentes das reduções nos custos do projeto.
Resumindo, os sistemas imersivos de visualização:
1. Permitem a efetiva interação com grandes volumes de dados;
2. Promovem rápidas análises de modelos complexos monopolizando o senso
visual do usuário;
3. Promovem a qualidade e a colaboração de equipes inter-disciplinares na
geração de produtos;
4. Aceleram o tempo de tomadas de decisão;
5. Podem alterar a forma de trabalho das atividades de gerenciamentos dos
projetos;
6. Tem permitido melhorar a produtividade e a competitividade entre seus
usuários;
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7. Agregam valor ao permitir a oportunidade de se reduzir riscos;
8. Fornece uma poderosa ferramenta de análise e avaliação da segurança dos
projetos.
Alguns casos reais de sucesso recentemente relatados na utilização deste tipo de
ferramenta de visualização foram selecionadas visando dar um respaldo mais efetivo a
estas avaliações gerais:
ã Caso1: Texaco Oil and Gas Corporation
Em 1997 a Texaco anunciou a utilização do seu próprio multi-milionário centro
de visualização tridimensional (um SGI Reality Center) como efetiva e eficiente
ferramenta de trabalho no processo de tomada de decisão para projetos de perfuração de
petróleo, visando aumentar as taxas de sucesso nos processos de perfuração, bem como
reduzir os seus custos operacionais.
As facilidades deste centro de visualização permitiram e ainda permitem que
seus cientistas interajam com os dados de sub-superfícies ou camadas, em ambientes
tridimensionais e ultra-realísticos.

Permitindo assim, a análise de simulações de

produção em reservatórios de petróleo e aumentando a colaboração entre equipes interdisciplinares.

Desta forma, esta ferramenta fornece uma nova abordagem no

entendimento de problemas complexos, otimizando as operações comerciais e o
processo de tomada de decisão, reduzindo assim o tempo e o custos para se completar
os projetos.
Através deste avanço tecnológico no processo de exploração e produção a
Texaco triplicou a sua capacidade de análise sísmica, aumentando drasticamente a
extração de petróleo de reservatórios geologicamente complexos já existentes, bem
como produzir reservatórios com baixos custos. Um outro sub produto desta ferramenta
é a redução significativa do risco financeiro, uma vez que os seus cientistas estariam
capacitados a identificar dificuldades para produzir reservatórios com grande precisão
[75];
ã Caso2: Occidental Oil and Gas Corporation
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Apesar de se utilizar deste tipo de tecnologia de visualização imersiva desde
abril de 1998, com o centro de operações de Houston -Texas, a Occidental em abril de
1999, anunciou a sua estratégia de interligá-lo ao seu mais novo centro de visualização
em Bakersfield – Califórnia. E, assim poder tirar proveito do poder de colaboração
através do compartilhamento de informações e dados entre equipes inter-disciplinares
em diferentes localizações num esforço de redução de tempo e custos para a empresa.
Através do uso compartilhado destes recursos, permite-se que seus engenheiros,
geólogos e cientistas simultaneamente acessem e revisem grandes modelos da terra,
fornecendo uma melhor colaboração, capacitando decisões de perfuração mais rápidas.
Como exemplo, constatou-se que o tempo de decisão de recente investimento feito pela
companhia, que normalmente era executado em semanas, foi realizado em uma hora, o
que permitiu uma redução significativa nos custos.
A solução adotada no centro de Bakersfield, consistiu do uso de um
supercomputador Onyx2 com o uso do GVR120 da Panoram Technology para a
visualização. Esta solução permite aos geo-cientistas trabalhar simultaneamente no
mesmo conjunto de dados sísmicos tridimensionais, aonde todas as modificações no
modelo examinado são replicadas em ambos os centros simultaneamente e em tempo
real [76];
ã Caso3: Norsk Hydro Oil and Gas Corporation
Em 2000, esta companhia de produção e exploração de petróleo adotou a
solução Inside Earth – o primeiro produto comercial em RV para análise sísmica e
planejamento de poços da Inside Reality39 (parceiro da SGI para soluções de RV para a
indústria de petróleo) e como resultado os seus usuários tem experimentado reduções de
até 90% no tempo total para o planejamento de poços horizontais, aumentando os níveis
de produção e reduzindo significativamente os ciclos de tempo para projetos de
exploração sísmica.
A solução permite que os geo-cientistas se tornem ativamente envolvidos em
seus conjuntos de dados e modelos usados para as áreas de exploração e produção de
39

www.insidereality.com
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campos de óleo e gás; uma vez que eles podem navegar através das representações
virtuais da Terra através das facilidades dos centros imersivos de Realidade Virtual da
SGI. Analisando dados precisamente como por exemplo, fontes de hidrocarbonetos, e
interativamente projetando caminhos otimizados para os poços permite aos geocientistas e engenheiros de perfuração melhorar a eficiência da extração além de reduzir
os riscos de perfuração.
Nas palavras de Mons Midttun (vice presidente e co-fundador da Inside Reality),
"…Realidade Virtual rapidamente leva a um melhor entendimento de complexos
conjunto de dados e a um eficiente processo de trabalho. Companhias podem aumentar
o processo de recuperação de petróleo e reduzir os riscos de perfuração e produção…"
[77];
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VIII.2 – Sobre o Ponto de Vista Tecnológico
A utilização de sistemas imersivos de visualização baseados em desktops
(Capítulo VII.2) e em desks (Capítulo VII.3) se destinam a pequenos grupos de trabalho
e deveriam ser aplicados como ferramentas de trabalho, quase que individuais, para
ambientes colaborativos maiores, como os baseados em paredes (Capítulo VII.4), salas
(Capítulo VII.5) ou CAVEs (Capítulo VII.6). Estes sistemas menores por ocuparem
menos espaço, são compactos e quase todos são também transportáveis, possuindo
praticamente quase a mesma potencial capacidade computacional de processar os dados,
uma vez que a plataforma em quase todas as soluções é a mesma, um supercomputador
Onyx.
Felizmente para uns e infelizmente para outros, a SGI atualmente é a empresa
que fornece o maior suporte computacional para sistemas de visualização imersiva,
detendo 80% do mercado mundial [78]. Esta “dependência” de plataforma tem sido
ligeiramente ameaçada com a chegada de sistemas imersivos que aplicam tecnologias
inovadoras como por exemplo, o Visionstation (Capítulo VII.2.3), o ReaChin (Capítulo
VII.2.2) e o comCAVE (Capítulo VII.4.3), permitindo que se use plataformas NT
(INTEL). Mas a grande demanda de processamento gráfico, a necessidade de altas
taxas de atualização (refresh rate) de tela, de resolução à nível de megapixels, de
projeção estereoscópica, entre outros tantos recursos necessários a exibição de
ambientes altamente interativos e reativos ainda demandam de uma capacidade
computacional ainda não alcançada por outro fabricante de soluções integradas como a
SGI. Esta liderança se mantém em virtude dos seguintes fatos: o mercado de aplicações
em Realidade Virtual incluindo prototipagem virtual e tecnologia de visualização para
CAD em 2000, alcançou o limiar de 1 bilhão de dólares americanos, segundo dados
divulgados pela mais conservadora firma do mercado da área de CAD/CAM [79]. E,
segundo dados divulgados pelo mais recente estudo de mercado na área de realidade
Virtual [80], o valor mundial para sistemas de visualização e simulação (RV) está
avaliado em 24 bilhões de dólares americanos.

150
Os sistemas imersivos baseados em paredes (Capítulo VII.4), salas (Capítulo
VII.5) ou CAVEs (Capítulo VII.6) possuem alguns aspectos técnicos importantes que
merecem ser apresentados, pois ainda tem-se algumas restrições técnicas no estado-daarte, principalmente dos sistemas de projeção. A seguir estas restrições serão abordadas
em tópicos separados.
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VIII.2.1 – Projetores que usam Tecnologia CRT
A tecnologia CRT (Cathodic Ray Tube) é bastante antiga e suas origens
remontam ao nosso sistema de televisão e vídeo (PC), aonde ainda é amplamente
utilizada. Como esta tecnologia permite altas taxas de atualização (refresh rate) é
possível usar apenas um único projetor para se obter uma projeções estereoscópicas,
porém a sua capacidade de projetar imagens com nitidez, isto é, com brilho e contraste é
muito baixa, tipicamente entre 250 e 300 ansys lumens.

Por este motivo faz-se

necessário a utilização de ambientes com iluminação controlada (salas escuras) para que
as imagens projetadas não sejam prejudicadas com a baixa capacidade de iluminação do
projetor e também pelo efeito de atenuação das imagens através da propagação do
projetor até a tela de projeção.

Figura 79 – Representação dos sistemas com superposição de imagens

Em sistemas imersivos que se utilizam de mais de um projetor (tipicamente com
três projetores, como por exemplo, o GVR120 e o ReaCtor) existe um outro aspecto a
ser apresentado que diz respeito a capacidade do sistema de suavizar as superposições
(overlap) das imagens (blending) feitas pelo sistema (Figura 79).

Figura 80 – Utilização de mais de um projetor e o problema de suavização de arestas (Blending)
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Nestes casos, a suavização das imagens que se superpõem pode ser feita por
software ou até mesmo por hardware (como é feito nas soluções da Panoram, através do
uso do Integrator 3), ilustrada na Figura 80.
E, este é um ponto fraco da tecnologia CRT, pois a necessidade de ajustes
constantes para corrigir distorções nesta áreas por vezes torna-se um complicador
adicional para sistemas de produção, como no caso da sala de visualização (GRV120e)
da unidade E&P da PETROBRAS, no Rio de Janeiro, aonde é necessária uma parada de
meio-dia para manutenção nos projetores a cada semana de utilização do sistema. Estes
ajustes se fazem necessários pois os projetores são analógicos e, com o aquecimento
ocasionado pelo seu próprio funcionamento, freqüentemente perdem os seus ajustes
(foco, brilho e contraste), o que prejudica consideravelmente a qualidade da imagem
projetada. Alguns representantes de soluções integradas de visualização baseado em
tecnologia CRT, como a TAN40 por exemplo, colocam dispositivos internos (placas
internas com circuitos específicos) em modelos comerciais da Barco ou Electrohome,
permitindo assim baixar a taxa de manutenção dos projetores. Dados obtidos junto a
usuários de sistemas que se utilizam destas melhorias realizadas pela TAN, afirmam que
a taxa de manutenção continua necessária porém à intervalos que variam em até 6 meses
de utilização do sistema.
Os sistemas imersivos de visualização baseados em tecnologia CRT permitem
também o uso de estereoscopia ativa, ou seja, o usuário se desloca em relação ao
ambiente ou parede de projeção e de forma automática as imagens são regeradas pelo
sistema para esta nova posição do usuário, mantendo assim inalterado o efeito
estereoscópico para o usuário. Isto é realizado através dos emissores fixos no ambiente
e dos receptores que ficam acoplados ao dispositivo usado pelo usuário, tipicamente em
um óculos de cristal líquido (LCD).

Neste ponto cabe também uma informação

importante e de ordem prática, dada por um engenheiro de reservatórios que se utiliza
deste tipo de tecnologia para suas atividades diárias: o uso prolongado de dispositivos
estereoscópicos, como os shutter glass da Cristal Eyes, são desconfortáveis, pois estes
são bem mais pesados do que qualquer óculos convencional.
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Um outro aspecto importante do sistema de projeção estereoscópico baseado na
tecnologia do CRT diz respeito ao seu custo, que é ainda bastante elevado. Um projetor
estereoscópico Electrohome, por exemplo, encontra-se na faixa entre USD $60.000
(sessenta mil dólares americanos) e USD $90.000 (noventa mil dólares americanos),
preço FOB.

154

VIII.2.2 – Projetores que usam Tecnologia LCD/DLP
As tecnologias LCD (Liquid Cristal Display) e a DLP (Digital Lighting
Processing) são bem mais recentes do que a tecnologia CRT. Como estas tecnologias
não permitem altas taxas de atualização (refresh rate), só é possível obter projeções
estereoscópicas através do uso de pelo menos dois projetores, aonde cada imagem é
projetada por um dos projetores, conforme a Figura 46. A capacidade de projetar
imagens com nitidez, isto é, com brilho e contraste é surpreendentemente maior do que
a possível na tecnologia CRT, tipicamente acima de 1.000 ansys lumens. Por este
motivo não é necessário a utilização de ambientes com iluminação controlada (salas
escuras) pois como visto na prática, um sistema de projeção com uma capacidade de
iluminação próximo a 1.000 ansys lumens, a luz ambiente não prejudica a imagem
produzida pelo projetor.
Com o uso de tecnologias mais novas e avançadas – as tecnologias digitais, os
projetores DLP e LCD permitem que os sistemas imersivos que se utilizam de mais de 2
projetores, tipicamente com quatro ou seis projetores, como o TANORAMA, por
exemplo, necessitem de menos ajustes de foco, brilho e contraste. Isso representa um
avanço sobre a tecnologia CRT, pois aumenta consideravelmente a qualidade de
resolução da imagem, que apresentam muito mais brilho e contraste, sem a necessidade
de constantes paradas no sistema para ajustes.

Figura 81 – Sistemas de projeção com 3 projetores DLP ou LCD

Os sistemas imersivos de visualização baseados em projetores com tecnologias
DLP e LCD não permitem o uso de estereoscopia ativa devido a sua baixa taxa de
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atualização (refresh rate). Porém a estereoscopia passiva é possível e amplamente
utilizada, apresentando ainda algumas vantagens sobre a estereoscopia ativa:
1) Os óculos na estereoscopia passiva são polarizados através de um filtra de
cor, ou seja, não são eletrônicos;
2) Os óculos na estereoscopia passiva são leves, o que melhora o conforto do
usuário;
3) Os óculos na estereoscopia passiva são bem mais baratos;
4) Permite o uso em salas de visualização com ampla iluminação;
5) Dispensa a utilização de óculos de cristal líquido (LCD);
Desta forma para atividades diárias deste tipo de tecnologia com uso prolongado
encontra-se mais adequado.
Um outro aspecto importante do sistema de projeção estereoscópico baseado na
tecnologia DLP e LCD diz respeito ao seu custo. Apesar de se usar projetores aos
pares, para que se obtenha a mesma imagem obtida por apenas um projetor CRT, o
preço de um projetor LCD é um terço do preço de um CRT. Assim, mesmo utilizandose de uma solução digital, tem-se dois terços do preço final de uma solução baseada em
tecnologia CRT. O que representa uma vantagem extra, pois além do custo do projetor
ainda se tem o custo dos óculos de LCD com os emissores – um par de Cristal Eyes
com um emissor está na ordem de USD $1.500 (um mil e quinhentos dólares
americanos), preço FOB.
Porém um aspecto negativo no sistema de projeção passiva tradicional deve ser
salientado.

Quando se tem uma projeção de duas imagens num tela, os óculos

polarizados filtram uma imagem para cada olho, o que permite a estereoscopia. Porém
se o usuário muda a posição de sua cabeça na vertical, por exemplo, perde-se a
polarização feita pelo óculos (que não reage ao movimento do usuário, por este motivo
chama-se estereoscopia passiva) e assim finda a estereoscopia até que o usuário retorne
a posição vertical inicial. Também é importante que se diga que alguns fabricantes de
soluções integradas como a TAN, por exemplo, já trabalham com soluções
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estereoscópicas passivas aonde o filtro polarizador dos óculos (tecnologia INFINITEC)
é realizado através do espectro de cor (Red Green Blue – RGB) da projeção digital
gerada, eliminando assim, esta restrição. E a razão para isto é que o espectro de cor
usado como filtro não é afetado por deslocamentos do usuário.
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IX.RECOMENDAÇÕES

Neste Capítulo é apresentada uma abordagem crítica das soluções existentes
através do esclarecimento dos fatores que deveriam nortear na escolha de um sistema
imersivo. Apresenta-se uma série de critérios que visam auxiliar a identificação da
solução que melhor se ajusta às necessidades e características, “condições de contorno”,
do ambiente e da equipe que irá utilizar a solução. Como existe uma grande oferta de
soluções, é comum encontra-se disseminado por uma mesma grande companhia,
diversos ambientes de desenvolvimento e de produção, o que dificulta a comunicação
entre os grupos, o suporte e a manutenção destes ambientes.

IX.1 – Sobre os Fatores que Influenciam nos Custos dos Sistemas
Um primeiro aspecto a ser abordado quando se pensa no tipo de sistema
imersivo a ser adotado para uma empresa ou centro de pesquisa é o seu custo. Porém, o
custo do sistema está diretamente relacionado ao grau de imersão desejado, número de
pessoas atendidas, tamanho da projeção, funcionalidades e do nível de interação (obtido
através de controles reativos) do sistema a ser implantado.
Como visto no Capítulo VI foi apresentada uma proposta de classificação dos
sistemas imersivos que leva em conta justamente o grau de imersão destes sistemas,
como se segue: em ambientes baseados em Desktop (CapítuloVI.2), em ambientes
baseados de mesa (Capítulo VI.3), em ambientes baseados em Paredes (Capítulo VI.4),
em ambientes baseados em Salas (Capítulo VI.5), em ambientes baseados em CAVEs
(Capítulo VI.6). Seguindo os detalhes das especificações apresentadas por cada solução
para cada um tipo de sistema, verifica-se que esta sequência apresenta uma ordem
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crescente do nível de imersão obtido, com conseqüente aumento do custo de
implementação da solução.
Desta forma pode-se estabelecer como primeiro critério no processo de escolha
de um sistema imersivo que atenda à um determinado problema que se deseja
implementar é:
Primeiro Critério: “Quanto mais imersivo e antropomórfico o sistema é
mais caro ele custa”
E a pergunta seguinte que se faz logo após a primeira é: “… já que o custo da
solução depende do grau de imersão do sistema, qual é o grau de imersão que a solução
precisa possuir para eu resolver o meu tipo de problema então? …”.
Antes porém de responder a esta questão é importante que se tenha em mente
quais são os fatores que afetam diretamente e/ou indiretamente o grau de imersão da
solução que se deseja, ilustrados na Figura 82.

Figura 82 – Fatores que determinam a relação grau de imersão X custo do sistema
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Desta forma, a seguir é apresentado uma análise crítica destes fatores que
diretamente influenciam na escolha da melhor relação custo – benefício dentre àquelas
apresentadas no Capítulo VI.

IX.1.1 – Audiência ou Quantidade de Usuários
A capacidade que um sistema deve possuir para fornecer um ambiente imersivo
a um único usuário ou a um grupo de 50 pessoas é bastante diversa, pois o tamanho da
tela de projeção, a distância entre o projetor e a parede de projeção, a capacidade de
iluminação do projetor, a quantidade de óculos ativos ou passivos, entre outros aspectos
representam este diferencial. Lembrando que sistemas imersivos baseados em desktop
por serem pequenos, são geralmente utilizados por um reduzido número de usuários
enquanto ambientes baseados em salas oferecem uma capacidade de atender a um grupo
de até 120 pessoas, ilustrado na Figura 83. Tem-se então um segundo critério para a
escolha do sistema imersivo mais adequado:
Segundo Critério: “Quanto mais usuários o sistema imersivo atende mais
caro ele custa”
Assim de acordo com o número máximo de usuários (aproximado) que o sistema
comporta, tem-se:
NÚMERO DE USUÁRIOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Sistemas Desktop:
ã Window VR (ítem VI.2.1)

Um único

ã Reachin Desktop (ítem VI.2.2)
ã VisionStation (ítem VI.2.3)

Tabela 29 – Distribuição dos sistemas imersivos de acordo
com o número de usuários que comporta – parte1
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NÚMERO DE USUÁRIOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Sistemas de Mesa:
ã 1000D (ítem VI.3.2)
ã Vdesk5 e Vdesk6 (ítem VI.3.3)

Até 5

Sistemas de Salas
ã Reality Room* (ítem VI.5.3)
ã Reactor* (ítem VI.6.1)
Sistemas Cave:
ã VR-CUBE (ítemVI.6.2.)
ã RAVE (ítemVI.6.3)
Sistema de Mesa:
ã ImmersaDesk R2 (ítem VI.3.1)
Sistema de Paredes:

Até 10

ã RC3300Wall (ítem VI.4.2)
ã ConCAVE (ítem VI.4.3)
Sistemas de Salas:
ã Reality Room* (ítem VI.5.3)
Sistema de Cave:
ã Reactor* (ítem VI.6.1)

Até 15

Sistema de Paredes:
ã WorkWall (ítem VI.4.1)

Até 20

Sistema de Mesa:
ã Vdesk8(ítem VI.3.3)
Sistemas de Salas:
ã GVR120 (ítem VI.5.1)

Acima de 20

ã Tanorama (ítem VI.5.2)
ã Reality Room* (ítem VI.5.3)

Tabela 30 – Distribuição dos sistemas imersivos de acordo
com o número de usuários que comporta – parte2

(*) Por se tratar de uma família de sistemas e não um modelo apenas atende a
diversas categorias.
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Pelos resultados apresentados na Tabela 56, somente os sistemas mais
sofisticados como os baseados em salas podem atender a um número acima de 20
pessoas. Entretanto sistemas imersivos baseados em CAVE, que apresentam-se como
soluções bastante onerosas, uma vez que para colocar um usuário 100% imerso nos
dados, exige-se que o sistema apresente projeções múltiplas (em frente, dos lados, em
cima, abaixo), são soluções desenvolvidas também para atender a um número reduzido
de usuários (até 10 no máximo, dependendo do fabricante da solução), devido a
limitações físicas da concepção das soluções. Então faz-se necessário um corolário ao
segundo critério:
Corolário do Segundo Critério: “Apesar de apresentar 100% de imersão os
Sistemas imersivos baseados em CAVE, não comportam muitos usuários
em função de sua limitação física”

Figura 83 – Exemplo de Aplicação de ambiente imersivo para grandes
audiências – Conferência do Wall Street Journal usando Soluções Barco
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IX.1.2 – Tecnologia e Quantidade de Superfícies de Projeção
Uma maior sensação de imersão é obtida na medida em que para cada lado que o
usuário se desloque ou se movimente haja uma projeção do ambiente virtual simulado,
desta forma, como já visto, os sistemas imersivos baseados em CAVE são os que
fornecem um sensação de imersão mais completa e complexa. Entretanto gerar duas
imagens para cada tela de projeção (visão estéreo) sincronizadas com as demais
projeções nas outras superfícies exige bastante processamento (uma ou mais máquinas),
sem considerar que para cada projeção tem-se pelo menos um projetor CRT ou dois
LCD ou DLP. Assim, um fator que influencia sobremaneira os custos de um sistema
imersivo, diz respeito as características da projeção deste sistema. Dependendo do uso
de diferentes tecnologias nos sistemas de projeção (Capítulo VIII.2), do número de
superfícies de projeção utilizadas e do tamanho da superfície de projeção (densidade de
informação), o mesmo sistema pode apresentar diferenças significativas de custos.
Detalhando-se melhor o problema, tem-se: quanto mais superfícies de projeção e
quanto maior é a área de projeção (footprint) do sistema mais projetores são necessários
ao sistema. E, considerando que os projetores representam um custo significativo, por
exemplo, um projetor CRT Electrohome com capacidade estereoscópica está na ordem
de USD$ 60.000 à USD$ 90.000, preço FOB). Assim soluções como o GRV 120 que
possui até três projetores do tipo CRT, ou soluções como o Tanorama com seis
projetores LCD ou DLP, que apresentam excelentes áreas de exibição, mas a um custo
bastante significativo, devido à influencia do custo de cada projetor utilizado no
sistema. Assim como os sistemas imersivos baseados em CAVE’s, que possuem até
seis superfícies de projeção, como o VR_CUBE (Capítulo VI.6.2).
Um outro aspecto que não se deve perder de vista quando se pensa em projeção
diz respeito ao fato que sistemas imersivos que utilizam-se de projetores CRT
necessitam de um ambiente com luz controlada (devido a baixa capacidade de
iluminação), o que exige a construção de uma sala especial, assim como os cinemas.
Além, é claro de que soluções que se utilizam de estereoscopia ativa também requerem
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o uso de óculos de cristal líquido, que também apresentam um custo considerável na
composição dos custos de um sistema imersivo.
Um dado interessante é que todas as soluções baseadas em Mesas (Capítulo
VI.3) e CAVEs (Capítulo VI.6) utilizam-se de sistemas de projeção com estereoscopia
ativa, enquanto as soluções baseadas em paredes (Capítulo VI.4), salas (Capítulo VI.5)
podem utilizar as duas diferentes tecnologias de projeção (ativa ou passiva),
dependendo apenas do fabricante escolhido.
O tamanho da superfícies de projeção é também um aspecto relevante na escolha
de um sistema imersivo, uma vez que uma projeção dada através de um sistema
imersivo baseado em mesa, tipicamente 2 metros de diâmetro, fornece uma densidade
maior de informações distribuídas na superfície de projeção. Além de requer uma infraestrutura (resolução em pixels, tamanho da tela de projeção, uso de sistemas de
espelhos, …) menor do que um sistema imersivo baseado em paredes e/ ou salas, aonde
a superfície de projeção tipicamente possui entre 6 e 20 metros de diâmetro. Assim a
resolução em pixels fornecida pelo sistema e observada no modelo projetado é um fator
que influencia o especialista perceber detalhes relevantes nos dados analisados, portanto
não só o brilho, contraste como também a capacidade de observar numa tela maior,
detalhes menores, é desejável no sistema. Só que projetar os mesmos dados num
superfícies maior sem perda de informações exige um maior número de projetores e um
projetor com maior capacidade (tipicamente com lentes de 9” ou 12”).
Então, analisando o aspecto da projeção (número de projetores, quantidade de
superfícies de projeção), tem-se:
Terceiro Critério: “Quanto mais e maiores superfícies de projeção o sistema
imersivo possui mais caro ele custa”
Corolário do Terceiro Critério: “A tecnologia de projeção dos projetores do
sistema imersivo também influencia no custo do sistema, sendo que a
projeção ativa é sobremaneira mais dispendiosa do que a passiva”
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QTDE DE

TECNOLOGIA

SUPERFÍCIES

DE PROJEÇÃO

SOLUÇÕES

DE PROJEÇÃO
Sistemas Desktop:
Touch Screen

ã Window VR
(ítem VI.2.1)
Sistemas Desktop:
ã VisionStation

LCD

(ítem VI.2.3)
Sistema de Paredes:
ã ConCAVE
(ítem VI.4.3)

Uma única

Sistemas Desktop:
ã Reachin Desktop
(ítem VI.2.2)
CRT

Sistemas de Mesa:
ã 1000D
(ítem VI.3.2)
ã ImmersaDesk R2
(ítem VI.3.1)
ã Vdesk5
(ítem VI.3.3)

Tabela 31 –Distribuição dos sistemas imersivos de acordo com
o número de superfícies de projeção e tecnologia de projeção – parte1/4
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QTDE DE

TECNOLOGIA

SUPERFÍCIES

DE PROJEÇÃO

SOLUÇÕES

DE PROJEÇÃO
Sistemas de Mesa:
ã Vdesk6
(ítem VI.3.3)
Duas

CRT

Sistema de Paredes:
ã WorkWall
(ítem VI.4.1)
ã RC3300Wall*
(ítem VI.4.2)

LCD

Sistema de Paredes:
ã Passive WorkWall
(ítem VI.4.1)

Tabela 32 –Distribuição dos sistemas imersivos de acordo com
o número de superfícies de projeção e tecnologia de projeção – parte2/4
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QTDE DE

TECNOLOGIA

SUPERFÍCIES

DE PROJEÇÃO

SOLUÇÕES

DE PROJEÇÃO
Sistema de Mesa:
ã Vdesk8
(ítem VI.3.3)
Sistema de Paredes:
ã WorkWall
(ítem VI.4.1)
Três

ã RC3300Wall
CRT

(ítem VI.4.2)*
Sistemas de Salas:
ã Reality Room*
(ítem VI.5.3)
ã GVR120
(ítem VI.5.1)
ã Tanorama
(ítem VI.5.2)
Sistemas Cave:
ã RAVE (ítemVI.6.3)
Sistemas de Salas:

DLP ou LCD

ã Tanorama
(ítem VI.5.2)

Tabela 33 –Distribuição dos sistemas imersivos de acordo com
o número de superfícies de projeção e tecnologia de projeção – parte3/4
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QTDE DE

TECNOLOGIA

SUPERFÍCIES

DE PROJEÇÃO

SOLUÇÕES

DE PROJEÇÃO
Sistemas de Salas
ã Reality Room*
(ítem VI.5.3)
Mais de Três

Sistemas Cave:
CRT

ã VR-CUBE
(ítemVI.6.2.)
ã RAVE
(ítemVI.6.3)
ã Reactor*
(ítem VI.6.1)

Tabela 34 –Distribuição dos sistemas imersivos de acordo com
o número de superfícies de projeção e tecnologia de projeção – parte4/4

(*) Pode ser configurado em mais de uma categoria.
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IX.1.3 – Complexidade dos Dados e Hardware
Tomando-se como base os fatores apresentados na Figura 82, podemos analisar
a Tabela 56, em relação à Complexidade dos Dados da seguinte forma:
Se o tamanho e a complexidade dos dados que a solução de visualização
imersiva deve atender ultrapassar a barreira imposta pela plataforma dos PCs, exigindo
assim plataformas de alta performance, com as Onyx3 da SGI, por exemplo, então temse apenas que eliminar a opção do sistema Desktop VisionStation (ítem VI.2.3) da
Tabela 56. Pois, as demais opções continuam sendo apropriadas, uma vez que são
integradas a este tipo de hardware.
Como as novas soluções em Hardware da SGI são baseadas em módulos
independentes “Bricks” (tecnologia NUMAflex), permite-se remodelamentos a qualquer
instante, acompanhando a sofisticação das necessidades tecnológicas e ao aumento da
complexidade dos dados [78]. Isto é importante pois elimina de vez o paradigma do
“teto digital”, garantindo assim a flexibilidade, a resistência e o desempenho da solução
de maneira proporcional ao investimento que se pretende fazer. Assim pode-se começar
com um nível de capacidade de processamento e na medida em que as características
que se está trabalhando aumentem, pode-se acoplar mais alguns módulos (Bricks) que
compensem o processamento deste aumento dos dados:
Quarto Critério: “Quanto mais complexidade de dados o sistema imersivo
atende mais processamento é exigido e conseqüentemente mais caro ele vai
custar”
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IX.1.4 – Portabilidade
Se um dos aspectos importantes do sistema que se deseja implementar numa
companhia é a possibilidade de transportar o sistema imersivo para possíveis
apresentações e/ou demonstrações em ambientes diversos como feiras, conferências,
etc… então há que se considerar um novo universo, mostrado na Tabela 58.
NÚMERO DE USUÁRIOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Sistemas Desktop:
ã Window VR (ítem VI.2.1)

Um único
Até 5

ã VisionStation (ítem VI.2.3)
Sistemas Cave:
ã RAVE (ítemVI.6.3)
Sistema de Mesa:
ã ImmersaDesk R2 (ítem VI.3.1)

Até 10

Sistema de Paredes:
ã ConCAVE (ítem VI.4.3)
Sistemas de Salas:
ã Reality Room (ítem VI.5.3)

Até 15
Até 20
Acima de 20

NÃO HÁ
NÃO HÁ
Sistemas de Salas:
ã GVR120 (ítem VI.5.1)

Tabela 35 – Opções dos sistemas de acordo com a portabilidade
e o número de usuários que comporta

Há que se ressaltar que para a projeção em ambientes com muita iluminação irá
demandar do uso de sistemas de projeção que utilizem de tecnologia DLP ou LCD, que
tipicamente possuem maior capacidade de luminosidade (acima de 1.000 ANSYS
Lumens).
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Tipicamente os sistemas imersivos transportáveis são mais caros, pois as
tecnologias que empregam são pensadas para o transporte e para montagem e
desmontagem rápida, com características retráteis nas parte maiores do sistema,
utilizando até acionamento hidráulico, como o RAVE (Capítulo VI.6.3) e o ImersaDesk
R2 (Capítulo VI.3.1). Bem como no uso de materiais diferentes nas telas de projeção.
Além disto é necessário o uso de containers robustos para o transporte, que afetam nos
custos encarecendo também a solução.
Dados obtidos através de um gerente de desenvolvimento de mercado da Barco
Systems, um líder mundial de sistemas de projeção, revelam que um sistema
transportável encarece a solução entre 10 e 20% em relação ao sistema fixo.
Quinto Critério: “Quanto mais portável o sistema imersivo é mais caro ele
vai custar”
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IX.1.5 – Som3D e Dispositivos Reativos
A saturação visual obtida com a possibilidade de colocar um usuário dentro do
modelo, contribui decisivamente na sensação de imersão fornecida pelo sistema, sendo
que consegue-se melhorar ainda mais esta sensação quando é feita a exploração dos
demais sentidos do usuário (audição, tato, olfato). Dentre estes sentidos, a audição é a
que apresenta os maiores limites de percepção humana, de forma que percebe-se os sons
oriundos de posições espaciais de centímetros até quilômetros. Enquanto que, para terse esta mesma faixa de percepção visual, precisa-se de microscópios e/ou de telescópios
respectivamente[81]. Assim, com o objetivo da melhoria da qualidade da imersão, é
comum o uso de dispositivos que geram som espacializado 3D, além é claro dos
dispositivos que permitem o livre explorar do ambiente, com a possibilidade de interagir
ativamente com os dados, como luvas, dispositivos de force-feedback, entre outros,
como mostra a Figura 84.

Figura 84 – Exemplo de aplicação imersiva com
controles reativos na indústria Automobilística
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Na medida em que o sistema imersivo requer a implementação de tais
dispositivos que uma vez aplicados, tornam a forma de interação com o sistema
antropomórfica, torna-se fundamental a utilização de softwares que integrem-nos ao
ambiente de trabalho. Assim, faz-se necessário a utilização de soluções de software que
estejam preparados para suportar estes novos devices ou que sejam abertos ao
desenvolvimento de novas facilidades de implementação destes novos recursos, cada
vez mais comuns nestes ambientes.
Na implementação de som em ambientes imersivos é comum o uso de algum
software específico que uma vez acoplado ao sistema realça sobremaneira a qualidade
do sistema, podendo inclusive fazer com que o sistema faça vibrar alguma superfície,
como o chão no VR-CUBE.

Além disso, faz-se necessário o acoplamento de

dispositivos de áudio, como alto-falantes, subwoofers, equalizador gráfico e outros
recursos integrados que exigem um bom planejamento para que se obtenha o resultado
esperado.
SOM 3D

DISPOSITIVOS
ã Touch Screen

Não possui

ã Space Ball
ã Joystick

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Sistemas Desktop:
ã Window VR (ítem VI.2.1)

ã Traçador de posição
ã Estéreo 3D
Não possui

ã Force feedback

ã Reachin Desktop (ítem VI.2.2)

ã Traçador de posição
Alto Falantes

ã Visão de 180graus

ã VisionStation (ítem VI.2.3)

Tabela 36 – Opções dos sistemas de acordo com a Som 3D e Dispositivos de Interface - parte1/5

A que se ressaltar que tais dispositivos em função de alguns requisitos, como
precisão, dimensão, tecnologia empregada, capacidade, resolução, entre outros podem
apresentar diversos níveis de investimentos em um sistema. Por exemplo um conjunto
de traçadores de posição que registre a posição do usuário (cabeça) e de uma parte dele
(uma luva, por exemplo), junto com óculos de cristal líquido esterescópicos representam
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um custo considerável, levando-se em conta que cada traçador de posição está na casa
de USD $2.000 por sensor.

SOM 3D

DISPOSITIVOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ã Estéreo 3D

Sistemas de Mesa:

ã Wand

ã ImmersaDesk R2(ítem VI.3.1)

ã Traçador de posição
Não possui

ã Estéreo 3D
ã Pinch Glove

ã 1000D (ítem VI.3.2)

ã Traçador de posição
ã Estéreo 3D

ã Vdesk5, Vdesk6 e Vdesk8
(ítem VI.3.3)

Tabela 37 – Opções dos sistemas de acordo com a Som 3D e Dispositivos de Interface – parte2/5

SOM 3D

DISPOSITIVOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ã Estéreo 3D
Possui

ã Pinch Glove

Sistema de Paredes:

ã Traçador de posição

ã WorkWall (ítem VI.4.1)

ã NavPod/WorkWand/
CubicMouse
Alto Falantes

Não possui

ã Estéreo 3D

ã RC3300Wall (ítem VI.4.2)

ã Emula visão 3D

ã ConCAVE (ítem VI.4.3)

ã Paddle
ã Traçador de posição

Tabela 38 – Opções dos sistemas de acordo com a Som 3D e Dispositivos de Interface – parte3/5
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SOM 3D
Possui
Não Possui

Possui

DISPOSITIVOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Sistemas de Salas:

ã Estéreo 3D

ã GVR120 (ítem VI.5.1)
ã Tanorama (ítem VI.5.2)

ã Estéreo 3D
ã Estéreo 3D

ã Reality Room* (ítem VI.5.3)

ã Wand
ã Traçador de posição

Tabela 39 – Opções dos sistemas de acordo com a Som 3D e Dispositivos de Interface – parte4/5

SOM 3D

Possui

DISPOSITIVOS

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

ã Estéreo 3D

Sistemas Cave:

ã Pinch Glove

ã ReaCtor (ítemVI.6.1)

ã Traçador de posição
ã Estéreo 3D
ã CyberTouch Glove
Possui

ã 3D Mouse

ã VR-CUBE (ítemVI.6.2)

ã 3D Ball
ã Stylus
ã Traçador de posição
ã Estéreo 3D
ã Pinch Glove

Possui

ã Traçador de posição

ã RAVE (ítemVI.6.3)

ã NavPod/NeoWand/
Vest/CubicMouse

Tabela 40 – Opções dos sistemas de acordo com a Som 3D e Dispositivos de Interface –parte5/5

Quinto

Critério:

“Quanto

mais

características

antropomórficas

(dispositivos reativos) o sistema imersivo apresenta, mais caro ele vai custar”
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X.CONCLUSÕES

Neste Capítulo são apresentadas as conclusões e as considerações finais deste
trabalho. São destacadas as vantagens da aplicação do estado-da-arte da tecnologia de
RV para a indústria offshore, e o que se espera para o seu futuro.

X.1 – A Aplicação do Estado-da-arte
Realidade Virtual é uma aplicação genérica de tecnologias de visualização
imersiva, que podem variar desde uma simples aplicação com o uso de capacetes
(HMD) ou mesas (desks) até sistemas baseado em paredes (walls) planas ou curvas.
Como já visto no Capítulo VI, os sistemas mais elaborados são os sistemas baseados em
CAVEs, que podem ter como telas de 3 à 6 superfícies de projeções simultâneas. Em
todos os sistemas, as imagens tridimensionais são geradas (rendering) em tempo real e
reagem aos comandos do usuário através de dispositivos de controle antropomórficos
(como luvas, force-feedback, canetas, etc.) ou reagem ao deslocamento do usuário pelo
ambiente, realizado através de dispositivos rastreadores (trackers).
As companhias de petróleo estão adotando o estado-da-arte desta tecnologia e
revolucionando a sua forma de trabalho para grandes projetos. Através destes sistemas
de visualização imersiva pode-se eficientemente interpretar grandes volumes de dados à
procura de hidrocarbonetos diminuindo drasticamente as taxas de risco dos
investimentos. Tais sistemas representam o que se tem de mais recente em termos de
ferramenta de trabalho para a solução em visualização tridimensional de complexos
conjuntos de dados, fornecendo aos seus participantes um entendimento profundo dos
seus dados. Desta forma, as companhias estão realizando substanciais reduções de
prazos e custos no seus projetos de exploração e produção de petróleo, aproveitando-se
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ao máximo das vantagens destes ambientes colaborativos de visualização imersiva,
como ilustra a Figura 76.
Com as facilidades oriundas da utilização destes sistemas, pode-se oferecer ao
especialista em petróleo hoje, sofisticadas soluções não só para a visualização como
também para o gerenciamento do ciclo de vida de processos e de modelos virtuais,
através de simulações em tempo real.

Explorando tais facilidades, as companhias

identificam muito mais cedo problemas que só apareceriam em ciclos de vida dos
projetos depois de várias etapas já concluídas, reduzindo assim, riscos de perfuração,
promovendo maior colaboração entre membros de equipes, permitindo um
entendimento mais rápido e agilizando por fim, o processo de tomada de decisões.
As facilidades destes sistemas também proporcionam ambientes integrados que
permitem a equipes inter-disciplinares – muito comuns em companhias de petróleo –
perceberem os seus dados de forma visual e espacial através da visualização imersiva.
Bem no cerne destes sistemas, estão os supercomputadores específicos para RV
(sistemas avançados de visualização computacional) capazes de criar ambientes
altamente complexos, realísticos e interativos que vão possibilitar o fácil entendimento
espacial e as inter-relações de processos, modelos, pessoas ou até de lugares.
As primeiras indústrias a se utilizarem destes avançados sistemas foram as
automobilísticas, que logo reconheceram o seu potencial e aplicaram-no em seus
departamentos de CAD (Computer-Aided Design).

Com o auxílio destas novas

ferramentas de trabalho, projetos que duravam mais de dois meses passaram a ser
executados em dias. Por este motivo, algumas das soluções vistas no Capítulo VI, se
adequam muito bem para projetos desta indústria, como o WorkWall, o VR-Cube, o
Tanorama, entre outros.
Baseados nas experiências de sucesso da indústria automobilística, os
engenheiros da indústria de petróleo que também se utilizam de ferramentas CAD
seguiram o mesmo caminho, sendo um dos primeiros setores desta indústria a usufruir
de tais tecnologias, sendo que ainda hoje tiram bastante proveito de novas tecnologias,
como ilustra a Figura 84. Isto permitiu a construção de modelos computacionais reais
de plataformas offshore [56] e de refinarias, fazer simulações de passeios nestes
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modelos e usar banco de dados associados como hiperlinks para colecionar e armazenar
informações sobre os componentes do modelo [57].
Em função das novas demandas de um mercado mundial integrado e cada vez
mais globalizado e do aumento na competitividade, empresas do setor de petróleo
continuamente precisam lançar mão de ferramentas de trabalho que agilizem processos,
reduzam gastos e prazos, enfim que mudem a forma de trabalho para se adequarem as
incessantes demandas atuais. Desta forma, tais companhias estão aumentando seus
orçamentos em tecnologias da informação para que possam investir em abordagens
mais colaborativas e imersivas em processos de explotação (exploração de forma
econômica) e produção de petróleo.
Tais indústrias tiveram assim que aprender a operar através de fronteiras
geográficas e culturais – onde equipes de engenharia, de marketing e de geo-cientistas
estão se expandindo para maximizar habilidades e valores. Sabe-se que tais mudanças
não são fáceis de se implementar, pois mudam a forma de trabalho em áreas
consideradas tradicionais e requerem desta forma novas ferramentas que permitam
quebrar paradigmas, para que se obtenha enfim, o sucesso.
Uma importante característica deste novo ambiente de trabalho é que se
promove uma maior comunicação entre as pessoas de diferentes níveis de um mesmo
projeto (gerentes e técnicos, principalmente), fazendo dos executivos de projeto,
membros mais efetivos das equipes.

Assim, as modificações e/ou alterações nos

projetos são prontamente incorporadas inicialmente nas simulações e depois nos
projetos, já que os dados estão integrados entre todas as disciplinas da exploração
(geofísica, geologia, petrofísica e engenharia) para criar um modelo completo de um
reservatório de hidrocarbonetos, por exemplo. Desta forma soluções inadequadas, com
alta grau de riscos e/ou economicamente inviáveis são imediatamente descartados
através do desenvolvimento de modelos virtuais simulados de projetos, processos e/ou
produtos.
Além disto, o mercado pressionado pelo aumento da demanda de combustível,
pelos altos custos de exploração e produção e por enormes implicações de logística e de
tempo na localização e perfuração de novos poços, tem criado uma significativa
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vantagem competitiva para as empresas que se diferenciam pela acurácia e eficiência na
identificação e desenvolvimento de novos reservatórios de petróleo.

Assim, um

processo de tomada de decisões cada vez mais ágil é fundamental, e tais sistemas
fornecem aos executivos uma ferramenta que acelera o já exíguo prazo dos ciclos de
decisão dos projetos, com a flexibilidade e a responsabilidade necessárias para se obter
bons resultados. Um relato feito pelo Sr. Michael Zeitlin da Texaco, corrobora mais
especificamente esta afirmação: “…O nosso centro de visualização custou USD $3
milhões, enquanto um estudo de sísmica 3D custa USD $14 milhões e muito menos do
que os USD $40 milhões para executar um perfuração exploratória de alto risco…
Antes levávamos de semanas a meses para interpretar nossos dados sísmicos e tomar
um decisão sobre aonde perfurar e agora com nosso centro de visualização, esta tarefa
leva uns poucos dias para interpretar a mesma quantidade de dados … Nós pudemos
identificar novas reservas que antes não teríamos detectado se usássemos as antigas
técnicas …”.
A experiência multi-sensorial que é proporcionada os participantes de um
sistema imersivo de visualização através não só da visão, mas também pela
possibilidade de se mover (andando ou voando) em torno dos dados, ouvindo-o quando
for o caso, como fazemos no mundo real, permite que se obtenha um maior
entendimento do que se está explorando.
Um sistema imersivo de visualização típico, podemos encontrar:
ã Um supercomputador com grande capacidade gráfica;
ã Dispositivos eletrônicos para corrigir cores e suavizar projeções superpostas
(blending);
ã Dispositivos de áudio;
ã Um sistema de controle de iluminação (em sistemas baseados em paredes,
salas ou CAVE’s);
ã Painéis de tela de toque (touch-screen);
ã Projetores com capacidade estereoscópicas;
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ã Telas de visualização cilíndricas, esféricas ou planas;
ã Software de aplicação;
ã Dispositivos de visão estereoscópicas;
ã Dispositivos controladores de entrada;
ã Dispositivos controladores de saída;
ã Sistema de áudio e vídeo;
Os tamanhos e as formas dos sistemas podem variar em projeto e nas
funcionalidades, como vimos nos Capítulos VI e IX, porém tais sistemas requerem um
suporte computacional de alta performance em processamento e visualização, capaz de
calcular, visualizar e permitir a interação com dados em tempo real. Com a capacidade
de suportar acima de 512 CPUs, centenas de gigabytes de memória, múltiplos
subsistemas gráficos e terabytes de armazenamento de dados, estes sistemas
computacionais são expansíveis e tem a capacidade de transferir pesados volumes de
dados através de redes mundiais de alta velocidade e largura de banda. Tirando partido
desta facilidade, diversas companhias de petróleo estão descentralizando suas equipes
de trabalho e estão conduzindo seus negócios através do mundo, compartilhando seus
dados entre subsidiárias e tornando ainda mais efetiva a comunicação e a colaboração
não só dentro da empresa, mas também com os seus parceiros e principalmente com
seus clientes.
Assim com o uso desta tecnologia, pode-se planejar e implementar melhorias em
métodos de perfuração de um poço, por exemplo, sem ao menos deixar o escritório.
Erros podem ser cometidos e corrigidos em tempo real antes das atividades efetivas de
perfuração, resultando em grande economia de prazos e custos, como mostrado na
Figura 75. Plataformas são planejadas, construídas e vistoriadas em todas as suas
especificações através de passeios virtuais, antes mesmo que um único parafuso seja
colocado na sua construção.

E isto ainda pode ser feito por diversas equipes

compartilhando os mesmos dados através de redes de alta velocidade [83].
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Como resultado da aplicação de novas tecnologias na indústria do petróleo
revelam que a eficiência e a eficácia na completação de poços, por exemplo, segundo
dados comparativos da média em 50 anos deixou o patamar dos 20% para acima de
40% nos últimos dez anos, com atestam a SGI [85]
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X.2 – Sobre o Futuro da Tecnologia
O objetivo primário das pesquisas em Realidade Virtual é percebido por muitos
para ser apenas uma visualização realística de um ambiente tridimensional. Na última
conferência internacional sobre Realidade Virtual [84], houve um consenso entre os
panelistas, representantes de soluções de hardware e software, palestrantes e demais
participantes do mundo inteiro, de que hoje um ambiente virtual pode ser visualizado
com um satisfatório grau de realismo.

Por exemplo, um protótipo virtual de um

automóvel pode ser mostrado em diversas tonalidades de cor, com combinações
adequadas sobre diferentes condições de iluminação; até as emoções humanas podem
ser realisticamente representadas em faces sintetizadas computacionalmente [86].
Porém, existe um outro consenso entre os pesquisadores e usuários de RV de
que não é mais aceitável somente assistir passivamente um ambiente virtual gerado
realisticamente.

E, mesmo a possibilidade de mover-se dentro do ambiente,

examinando-o pelas mais variadas direções e perspectivas também não é o suficiente. O
que se deseja é poder explorar os outros sensos humanos,como poder tocar nos objetos,
pintá-los, testar a firmeza de uma bola e depois poder arremessá-la, ver e sentir a
deformação de uma argila ao manuseá-la, etc. Projetistas e engenheiros de automóveis
necessitam não só visualizar um protótipo por todos os lados, mas também, entrar
dentro e sentar-se, para poder verificar a sua ergonomia e por fim dirigi-lo, como mostra
a Figura 84.
Desta forma, através das pesquisas em percepção e interação humana em
mundos virtuais [27,65,68,87,88,89,90,91,92,93], está permitindo que o uso de técnicas
de Realidade Virtual vá para além da simples geração de visualizações realísticas
(rendering) de ambientes simulados – o senso visual – indo para as fronteiras dos outros
sensos humanos, como a capacidade de extrair a sensação de toque e de outras
sensações que dêem feed-back dos ambientes simulados [94]. Como vimos no Capítulo
IV.2 (hardware) e seu aplicação específica no Capítulo V (Interfaces Antropomórficas),
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demonstra que uma significante porção das pesquisas em RV está concentrada nesta
direção – feedback não visual em ambientes virtuais.

Figura 85 – Dispositivo de force feed-back comercial para modelagem 3D

Com o aumento das redes de alta velocidade com grande largura de banda, a
exemplo da Internet 2 no Brasil, está sendo possível investir em ambientes virtuais
compartilhados através da Internet. Apesar da existência de padrões já estabelecidos
[95], não existe um padrão efetivo e disseminado para a criação de ambientes realmente
imersivos – já que o VRML ainda não permite a criação de ambientes com mais de um
tela de projeção, como os sistemas CAVE’s.
(Application Programming Interface)

O crescimento de bibliotecas APIs

específicas

para

o

desenvolvimento

e

compartilhamento destes ambientes virtuais já possui um volume de massa crítica
suficiente para a geração de um padrão específico.

Apesar de pouco divulgado,

aplicações militares que se utilizam desta tecnologia de ambientes compartilhados em
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redes de alta velocidade já existem a algum tempo [96,97,98,99,100]. Em aplicações
offshore, o uso compartilhado de ambientes virtuais reduz o tempo de deslocamentos
dos profissionais envolvidos em diversos projetos, além de permitir o uso de tais
ambientes compartilhados para treinamento dos seus empregados.

Figura 86 – Visão futurística do que será a visualização na prática para a SGI [85]

As fronteiras atuais das pesquisa em RV e com intensa aplicabilidade em
engenharia offshore e diversas outras, é claro, diz respeito ao uso de ambientes virtuais
imersivos que possuam as seguintes características:
ã Sejam inteligentes, ou seja, possuam alguma capacidade de préprocessamento, baseado por exemplo em inteligência artificial, para permitir
filtrar as informações irrelevantes do ambiente e assim tornar mais efetivas e
produtivas as visualizações;
ã Sejam multi-usuários, ou seja, vários usuários possam simultaneamente
manipular o mesmo conjunto de dados;

184
ã Sejam compartilhados através de redes, ou seja, vários usuários em
localizações físicas diferentes simultaneamente manipulando os mesmos
conjuntos de dados;
ã Sejam capazes de fornecer aos seus usuários uma sensação táctil através de
force feed-back, por exemplo;
ã Sejam executados em tempo real.
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ANEXO 1 – Dispositivos de Realidade Virtual Comerciais (Hardware)

Displays Estereoscópicos
CrystalEyes
Operado por baterias, sem fios,
usa cristal líquido, é considerado
um padrão industrial.

Projetado

com lentes de ampla visão, suporta
ampla variedade de aplicações e de
pacotes de sistemas de RV.
StereoGraphics - stereo@well.com
– San Rafael, CA, US 415-4594500
CyberEye 200W
Comparável a capacetes (HMD)
abaixo de USD $5.000. Possui
ajuste de posição automático com 3
graus

de

liberdade

(tracker).

Campo de visão de 45° x 34°; 89 x
230 pixels; matriz ativa dupla de
cristal líquido; peso de 14oz.
GeneralRealityCompany

-

Sales@genreality.com – San Jose,
CA, USA 408-289-8340
Tabela 41 – Displays Estereoscópios – parte 1
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Displays Estereoscópicos
Datavisor VGA/Datavisor HiRes
Sistema mecânico de baixo peso
e com precisão ótica. Oferece
níveis distintos de capacidade. Em
alta resolução, fornece capacidade
multisíncrona

e

resolução

de

640x480 até 1280x1024 pixels.
Visor VGA mostra resolução de
640x480 pixels.
n-vision

–

sales@nvis.com

McLean, VA, USA

–

703-506-

8808
ProView30
HMD de uso profissional com
full-color, resolução VGA; Sensor
automático para visão mono e
estéreo; som hifi-stereo; lentes de
vidro compatível; Aceita uma ou
duas entradas de VGA, adapta
facilmente entrada NTSC com um
conversor. Field of View (FOV) 30°
diagonal – 18°V x 24°H. Resolução
de (640 x 3) x 480 por olho. Peso
de 32 oz.
Kaiser

Electro-Optics

info@keo.com

-

Carlsbad, CA, USA

619-438-9255
Tabela 42 – Displays Estereoscópicos – parte 2
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Displays Estereoscópicos
Virtual IO i-glasses
Fabricado pela Virtual IO, leves
(8

oz.),

fácil

de

instalar,

confortável, não requer ajuste de
foco. Ilusão de grande tela similar
a telas de 80 polegadas a distâncias
de 11pés, modelos compatíveis
com NTSC, PAL & VGA; imagem
3D e tracker.

virtualres@aol.com

– Santa Clara, CA, USA

408-748-8712

Virtual Research -

Tabela 43 – Displays estereoscópicos – parte3

Sistemas de projeção com estereoscopia tem se destacado ultimamente como
sistemas de visualização de alta tecnologia, adotado por grandes centros de pesquisa e
empresas de grande porte, como veremos no Capítulo VI. Tais sistemas baseiam-se em
diversas tecnologias, indo desde mesas estereoscópicas até sofisticados sistemas de
projeção com várias fontes de projeção. Os avançados sistemas de visualização devem
oferecer um ambiente computacional colaborativo e imersivo (Figura 87), projetado
para suportar múltiplos processos comerciais, incluindo aí, projetos de engenharia,
análises de dados, treinamentos, suporte a decisão e apresentações. A seguir apresentase algumas destas tecnologias comerciais.

Figura 87 – Exemplo de um Reality Center
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Sistemas de Projeção e Projetores
Baron
Mesa de projeção estereoscópica
transportável, compacta e de projeto
modular. Por ser de mesa, facilita o
acesso por todos os lado. Display de
alta resolução. É oferecido amplo
ângulo de visão, habilitando a
percepção de boas imagens em
qualquer ângulo.

Compatível com

todas as fontes de vídeo à resoluções Barco Projection Systems – Kennesaw,
GA, USA 770-218-3200
de 1600 x 1200 pixels.
Zscreen
Painel de sobreposição, colocado
em frente ao monitor, permite
estereoscopia

com

imagens

multidimensionais. Trabalha com
leves óculos polarizados, otimizado
para visão de alta-resolução de
imagens
StereoGraphics - stereo@well.com –
San Rafael, CA, US 415-459-4500

Tabela 44 – Sistemas de projeção e projetores – parte1
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Sistemas de Projeção e Projetores
GVR-120
Display de projeção de RV
transportável; tela-curva. Ocupa um
espaço de 166 x166 x 103cm,
instalável em um dia. Imagens são
vistas por grupos de 20 a 60 pessoas.
Panoram

Technologies-

sales@panoramtech.com

- Burbank,

CA, USA 818-848-1614

VisionDome
Sala

de

projeção

em

RV,

acomoda acima de 10 pessoas.
Display digital de alta resolução.
Mostra imagens panorâmicas de 360
x 180graus em seu interior, que pode
ser inclinado em até 45 graus. Posui
diâmetros de 5 à 7 metros.
Alternate Realities Corporation rayi@virtual-reality.com

– Morrisville,

NC, USA 919-467-6200

Tabela 45 – Sistemas de projeção e projetores – parte2

Tanto os óculos estereoscópicos, quanto os sistemas de projeção, são
empregados para visualização ativa ou passiva, ou seja, com ou sem a interferência do
usuário (deslocamento) no ambiente virtual. Os capacetes além de serem empregados
também para visualização com imersão, também permitem que sejam acoplados a eles
um conjunto de dispositivos que passam para o computador a localização do usuário no
ambiente – os traçadores de posição ou trackers. A seguir serão apresentados alguns
deles.
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Dispositivos de Entrada – Trackers
FastTrak
Fornece senso de posição e
orientação para RV em tempo real,
além de captura de movimento.
Elimina o problema de latência,
reduzindo falhas à 4ms, com taxa de
atualização acima de 120 Hz, quando
receptores estão posicionados dentro
de 30 polegadas do transmissor.

Polhemus – Colchester, VT, US

Opera com até 10 pés de distância,

sales@polhemus.com - 800-357-4777

porém

com

ligeira

perda

de

performance.
Flock of Birds
Traçador de posição modular,
com 6 graus de liberdade (Degree Of
Freedom - DOF) para trabalhar
simultaneamente de 1 à 30 receptores
(targets) acima de quatro pés de
distância. Precisão de 0.2 graus e .05
polegadas em taxas de atualização
acima de 144Hz.

Ascension Technology – Burlington, VT,
USA – ascension@world.std.com - 800321-6596

Tabela 46 – Dispositivos de Entrada – Trackers

Como dito anteriormente, para poder representar computacionalmente a
locomoção e a comunicação por gestos, a análise de movimentos é desejável. Como o
movimento das mãos já é suficiente para a maioria das aplicações, uma vez que elas
oferecem muito mais graus de liberdade concentrados numa área menor do que outras
partes do corpo, desta forma foram desenvolvidas diversas tecnologias comerciais de
Luvas (gloves).

Além das luvas, encontram-se outros dispositivos de Entrada de

dados/informações através das mãos do usuário, como joysticks, mouse 3D, dispositivos
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de mão mecânicas (haptic devices), canetas, space-ball e force-ball. Tais dispositivos
encontram utilização/aplicação em diversas situações aonde é necessário ter
manipulação com aplicações, como por exemplo, simulação de vôo onde o manche é
substituído pelo joystick; uso de RV em simulação de ensino, onde a caneta ótica pode
simular uma caneta do ambiente real.

Dispositivos de Entrada- Luvas
CyberGlove
Alta fidelidade, leve, capaz de
medir a posição e os movimentos dos
dedos, disponível em modelos com 18
ou 22 sensores para cada mão. Inclui
unidade

de

instrumentação,

cabo

serial, e o software VirtualHand que
mostra no monitor graficamente a
posição e movimentos das mãos.
Possui modelos de alta e baixa
resolução, que permitem adicionar
traçadores de posição. Sensores óticos
e CyberTouch feedback tátil são

integração de funções de visualização,
calibração e posicionamento 3D junto
com a luva.

oferecidos como opcionais. Além de Virtual Technologies - info@virtex.com
biblioteca VirtualHand, que permite a

– Palo Alto, CA, USA 650-321-4900

Tabela 47 – Dispositivos de entrada – Luvas – parte1
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Dispositivos de Entrada- Luvas
General Reality 5th Glove
Juntamente

com

GloveGRASP

fornece uma biblioteca completa para
reconhecimento de gestos.

Sensível

ao contexto, interpreta um conjunto de
diferentes gestos (colisão X espaços
livres),
FasTrak,

inclue

driver

Sense8

Polhemus

modelagem 3D com código fonte e
WorldToolKit emulador de mouse.

drivers, funções de rede, demo de

General Reality – San Jose, CA, USA Sales@genreality.com - 408-289-8340

CyberGrasp
Leve, não-embaraçante, estrutura
de esqueleto externo que encaixa
sobre CyberGlove e adiciona force
feedback com resistência para cada
dedo. Evitando assim que um objeto
virtual

seja

perfurado.

Possui

atuadores em cada um dos cinco
dedos, com motores de corrente
contínua de alta qualidade localizados
em pequenos espaços. As forças
podem

ser

especificadas

movimento dos dedos. Completamente
ajustável, opera num raio de atuação de 1
metro.
Virtual Technologies -info@virtex.com Palo Alto, CA, USA 650-321-4900

individualmente, permitindo amplo
Tabela 48 – Dispositivos de entrada – Luvas – parte2
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Dispositivos de Entrada- Luvas
Pinch Glove
Pode ser vestida em cada mão ou
em ambas para interação. Qualquer
contato entre os dedos completa um
caminho condutivo que caracteriza um
gesto. Atrás da mão pode ser montado
um traçador de posição.
Fakespace - Mountain View, CA,
USA – fakespce@well.com - 650-5263970
Tabela 49 – Dispositivos de entrada – Luvas – parte3
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Outros Dispositivos de Entrada
PHANToM
Dispositivos

de

desktop

alta

fidelidade que permite você tocar e
sentir

objetos

virtuais.

Trabalha

fornecendo ao computador a posição e
uma variável a mais: a força.
SensAble

Devices

jranta@sensable.com

–

-

Cambridge,

MA, USA 617-621-0150
Flybox
Joystick controlador integrado que
usa a interface serial RS232. Fornece
3 eixos (pitch, roll, yaw), 2 níveis, 8
botões além de trigger. Ideal para
simulação de veículos, passeios, etc.
BG Systems - Palo Alto, CA, USA
jobhn@bysystems.com

-

650-858-

2628

Tabela 50 – Outros dispositivos de entrada – parte1
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Outros Dispositivos de Entrada
Magellan 3D Controller
Conhecido com mouse espacial, na
Europa, implementa tecnologia opticoelectrônica

para

otimizar

a

manipulação de objetos ou gráficos
acima de 6 graus de liberdade. Os
botões de pressão são suficientes para
fornecer translação e rotação. Criado
para suportar prototipação digital,
CAD, simulação visual.
Logitech – Fremont, CA, USA magellan@logitech.com

-510-713-

4452/713-5055
Polhemus Stylus
Dispositivo

tipo

caneta

com

chaveamento integral com rapidez e
precisão capturar coordenadas x, y, z
de objetos reais e navegar com
ambiente e modelos virtuais. Não
requer calibração. 6.8 polegadas de
tamanho

ou

3

polegadas

para

digitalização dentro de objetos. Cabos
de 10 ou 20 pés de comprimento.
Polhemus – Colchester, VT, USA sales@polhemus.com

- 800-357-4777

Tabela 51 – Outros dispositivos de entrada – parte2
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Outros Dispositivos de Entrada
Spaceball 2003
Spaceball

3D

que

fornece

simultâneos 6 graus de liberdade,
controle

de

gráficos

interativos

(translações em x, y e z e rotações
simultâneas), que permite pan, zoom,
e rotatacionar modelos 3D. Projeto
ergonômico, fácil instalação, com
opção de botões atrás da base, botão
de "pick" atrás da bola. Ferramentas de
desenvolvimento incluem, bibliotecas
API, demos avançados com códigos Spacetec IMC - Lowell, MA, USA MAIL@spacetec.com - 508-275-6100 508fontes.
970-0330
Spaceball 3003
Características

semelhantes

ao

2003.
Spacetec IMC – Lowell, MA, USA
- MAIL@spacetec.com - 508-275-6100
508-970-0330

Tabela 52 – Outros dispositivos de entrada – parte3

Os dispositivos a seguir são utilizados em simulações e animações em RV. Tais
dispositivos buscam a captura de movimentos de partes ou de todo o corpo de um ator,
que posteriormente é passado para um objeto ou avatar (representação humana em

208
ambientes virtuais) no computador. Tornando-se tão “vivo” quanto o ator, origem dos
movimentos.

Outros Dispositivos de Entrada
Animatton
Captura movimentos de todo o
corpo, com as principais junções:
cabeça, pés, joelhos, mãos, calcanhar,
quadril, ombros, cotovelos e pulsos.
Baseado

na

potenciometro

tecnologia

do

analógico,

que

registram rotações em vários planos e
transmite a um sistema de animação.
Inclue conecção para software da
Alias/Wavefront, Power Animation8 / Analogus Corporation – Fremont, CA,
Maya e Softimage.
USA - ali@analogus.com - 510-651-9999

FaceTrax
Sistema de captura de expressões
faciais montado sobre a cabeça, para
animações

de

animações,

jogos.

Captura com precisão movimentos em
tempo real e cuja saída é traduzida
para

os

pacotes

animação/renderização

de
mais

conhecidos.
Adaptive

Facetrax@aoainc.com

Optics

Associates

- 617-864-0201

–

Cambridge, MA, USA Tabela 53 – Outros dispositivos de entrada – parte4
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Outros Dispositivos de Entrada
ExpertVision HiRES
Família de sistemas de captura
ótica. Mantém registro de movimentos
mesmo durante várias rotações de
360°. Possui pequeno porte e pode ser
transportado em pequenos utilitários.
Possui

capacidade

de

operação

remota. Usado para criar máquinas
virtuais para à Internet, modelados
como humanos, animais, produtos e
mascotes de empresas.

Motion Analysis – Santa Rosa, CA, USA
– info@motionanalysis.com - 707-5796500

Tabela 54 – Outros dispositivos de entrada – parte4
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Dispositivos de E/S Integrados
Boom3C
Unidade de controle e display de
alta

resolução,

cores

completas,

baseado em tecnologia CRT estéreo
conjugado com um suporte articulado
com 6 graus de liberdade. Suporta
resolução acima de 1280 x1024 pixels
por olho.
Fakespace Mountain View, CA,

USA
3970

fakespce@well.com

BOOM HF
Modelo

“mãos

livres"

do

BOOM3C, projetado para aplicações
tais como simulação de veículos,
modelagem de cockpit e comandos
militares.

Permite operar em pé ou

sentado, com ambas as mãos livres
para

manipular

dispositivos

de

controles reais ou virtuais. Apesar de
estar ligado a cabeça do usuário, ele
não atrapalha os movimentos naturais.
Fakespace inc.
Tabela 55 – Dispositivos de E/S integrados – parte 1

-

650-526-

211

Dispositivos de E/S Integrados

Immersive Workbench
Exibição de projeções de RV em uma
mesa de desenho. Superfícies de trabalho
ajustável (horizontal e vertical) por
aplicações incluindo manipulação de
modelos em escala, visualização médica
e

mostra

de

conjunto

de

dados

complexos. Suporta trabalhos em grupo Fakespace inc
e em várias configurações.

FS2
Unidade de controle e Display
montado

sobre

a

cabeça.

Alta

resolução, cores completas, baseado
em tecnologia CRT estéreo conjugado
com um suporte articulado com 6
graus de liberdade. Suporta resolução
acima de 1280 x1024 pixels por olho.
Fakespace Inc.

Tabela 56 – Dispositivos de E/S integrados – parte 2
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Dispositivos de E/S Integrados
CAVE
Ambiente de projeção de RV do
tamanho

de

resolução,

uma

sala

imersivo,

de

para

alta
vários

usuários; imagens flutuam no espaço,
pemitindo deslocamento e com noção
de perspectiva através de óculos
estereoscópicos

com

dispositivos

traçadores.
sales@pyramidsystems.com

Pyramid Systems -

MI, USA 800-846-2662

CAVE
Outro exemplo de Cave, para
treinamento de operadores através de
simulação.
Pyramid

Systems

sales@pyramidsystems.com

-

Southfield,

MI, USA 800-846-2662

Tabela 57 – Dispositivos de E/S integrados – parte 3
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ANEXO 2 – Programas de Realidade Virtual Comerciais (Software)

Softwares
Clarus CAD Real-Time Link
Transfere

modelos

CAD

para

prototipagem digital e simulação de
tempo real com uma mínima edição
manual. Usado por não programadores
envolvidos em projeto de produto,
avaliação,

estudo

de

composição,

empacotamento, visualização de dados
numéricos, etc.

Oferece redução de

(LOD), texturização interativa, suporta

NURBS, a maioria de formatos 3D. Prosolvia, Inc.
geração automática de níveis de - info@prosolvia.com - Troy, MI, USA
810-649-1200
detalhamento
polígonos,

superfícies

Clarus Drive
Capacita o rápido desenvolvimento
de simulação de direção com mínima
programação,

através

de

GUI.

Vendido em dois módulos: dinâmico e
áudio,

que

podem

independentemente.

trabalhar

O

módulo

dinâmico deixa criar e customizar
veículos

em

movimentos.

Características de rolamento, atrito do

O módulo de Audio associa sons à

vento, forças centrífugas, entre outras simulação dinâmica.
podem ser incluídas sem programação.

Prosolvia, Inc.

Tabela 58 – Tipos de software – parte 1
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Softwares
Clarus Manufacturing
Capacita a avaliação do processo de
manufatura em um ambiente 3D
amplamente texturizado. Pode ser
integrado com o equipamento Robcad
da Tecnomatix para compatibilizar
com simulações de manufatura. Usa os
dados de geometria e simulação do
Robcad para criar simulações em
tempo real. Serve como base para
tarefas

relevantes de simulação de linhas de
produção,

ergonomia

ambientais. Prosolvia, Inc.

Clarus InteractiveVR
Usado através de GUI, para que
não

programadores

rapidamente

definir

possam
e

manter

funcionalidades, comportamentos e
interações. Criar ambiente interativo
com luvas para manipular conteúdos.
Suporta

detecção

comportamento

de

aleatórios,

colisão,
efeitos

especiais, som, iluminação e trocas de
ambiente, além de trabalhar em redes.

Prosolvia, Inc.

Tabela 59 – Tipos de software – parte 2
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Softwares
Designers Workbench
Modelador

de

simulação

para

interação e articulação 3D. Possui
interface

gráfica

fácil

de

usar.

Otimizado para a criação de bases de
dados em tempo real. Emula controles
interativos, instrumentos e modelos
articulados usando ferramentas de
comportamentos em tempo real.
Coryphaeus - sales@coryphaeus.com -

Los Gatos, CA, USA 408-395-4537

DVISE
Ferramentas
controle

2D

construção

3D

e

painéis

avançados
de

para

aplicações

de
a
em

engenharia aeroespacial e automotiva,
manufatura, educação. Conjunto de
ferramentas
necessidade

integradas
de

sem

programação.

Capacidade de uso de periféricos
independentes,

multi-usuário,

distribuído entre vários processadores
ou máquinas. Descrições de objetos e
seus comportamentos; GUI do tipo
“apontar e clicar” para edição de
propriedades dos objetos. Conjunto de
ferramentas 3D imersivas,

extensíveis sem programação Possui
conversores/otimizadores

de

ferramentas 3D imersivas, geometrias
3D

de

modelos

CAD.Division,
info@division.com

Inc.

em
-

- San Mateo, CA,

USA 415-312-8100

Tabela 60 – Tipos de software – parte 3
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Softwares
EasyScene
Sistema de alta performance, de
fácil

uso,

projetado

programadores

para

não

desenvolverem

projeto, configuração e controle de
simulações de veículos, passeios e
protótipos

digitais

aplicações.

entre

WYSIWYG

outras
GUI;

Implementação de OO; facilidades de
flexibilidade de record / playback. Lê
projetos de Designers Workbench,
Multigen

Wavefront,

AutoCAD,

Silicon Graphics APIs, entre outras
bases de formatos. Carrega bases de
dados de terrenos contruídos em

modelos articulados feitos em DWB e
mais 29 formatos adicionais. Suporta
audio 3D, capacetes, overlays. Division,
Inc.

EasyT,
Envision for Design, Analysis and
Virtual Prototyping
Fornece um ambiente poderoso
para

projetos

programação

de
e

simulação,
engenharia,

treinamento de operações utilizando DenebRobotics,
Inc.
protótipos
digitais.
Suporta marketing@deneb.com - Auburn Hills,
dispositivos de visualização de RV, MI, USA 810-377-6900
tracking, eventos de feedback.
Tabela 61 – Tipos de software – parte 4
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Softwares
IGRIP Simulation Software
Verifica conceitos de produção,
projetos de manufatura antes da
implementação.

Programação

e

depuração interativa para aumento da
produção, confiabilidade, segurança
homem/máquina

produtividade.

Funções

Possui uma biblioteca de modelos de

incluídas

robos, equipamentos de produção

colisão e dispositivos de RV.

comuns.

e

Integra sistemas CAD,

suporta bibliotecas de conversão de

de

simulação

e

automaticamente.

análise
Suporta

DenebRobotics, Inc.

modelos.
MultiGenII/MultiGenII Pro
Contrói ambientes virtuais para
passeios,

prototipagem

digital,

projeto/construção, veículos, entidades
e efeitos dinâmicos. Visão 3D de
ilimitados pontos de vista. Conjunto
de ferramentas de modelagem 3D com
ambiente de GUI. LOD, volume de
corte, prioridade de desenho, BSP’s formatos de bases de dados mais
funcionalidades
embutidas
no comuns.
software. Lê, importa, converte e Multigen,
exporta

Incorporated

sales@multigen.com

USA 408-261-4100
Tabela 62 – Tipos de software – parte 5
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Softwares
OpenGVS Virtuoso Series
Baseado no OpenGL, poderoso
de

software
simulação

desenvolvimento
com

API,

de

suporta

ferramentas de modelagem externas
(Alias

|

Designer's

Wavefront,

Coryphaeus

Workbench,

MultiGen

OpenFlight, etc.); fácil de usar, OO,
inclui

objetos

selecionados

pelo

usuário, posicionamento de câmeras e
objetos

com

parâmetros

para

Gemini

Technology

info@gemtech.com

posicionamento preciso.

- Lake Forest, CA,

USA 714-598-0961
Oxygen
Modelagem para desenvolvimento
de produtos, treinamento, manutenção,
marketing. Converte modelos CAD.
Baseado

no

Open

GL,

possui

funcionalidades do tipo “Drag-anddrop”, edição de simulações. Suporta
dispositivos de RV, colisão em tempo
real.
Prosolvia, Inc.
Tabela 63 – Tipos de software – parte 6
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Softwares
Review Reality
Gerado

para

manufatura,

engenharia, construção e arquitetura,
ferramenta poderosa para visualização
interativa. É capaz de visualizar em
frações de segundos, imagens realistas
que levam minutos para serem geradas
em

pacotes

de

visualização

convencionais. Iluminação, materiais,
sombras, seção de modelos, …

Cambridge, England EU: 44-(0)-1223-

CADCentreLimited,

556655

sales_office@cadcentre.co.uk

Wilmington, DE, USA 302-427-8600

–

SmartScene
Compila cenas 3D usando apenas a
coordenação de mãos e olhos, via
ModelTime Behaviors e interface de
duas mãos. Constrói cenas simples e
complexas 3D em tempo real para
simulação

e

planejamento
medicina.

treinamento,

urbano,

educação

ModelTime

e

Behaviors

capacita o preciso posicionamento de
modelos nas proporções adequadas. Multigen, Inc
Suporta

capacetes

e

monitores

estéreos.
Tabela 64 – Tipos de software – parte 7
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Softwares
UrbanSim/MetroSim
para

Toolkit

simulação

de

protótipos digitais de arquitetura. Fácil
e

rápido

de

ambientes

construir

urbanos.

passeios
Combina

facilidades de modelagem, terrenos e
visualização em tempo real. Fornece
senso de perspectiva real, texturas,
sombreamento, etc.
Coryphaeus Inc.
Vega
Para

programadores

programadores,

não

combina

funcionalidade
simulação

e

avançadas

com

ferramentas

de
de

prototipagem de fácil manuseio. API
inclui suporte a acesso ao Performer,
IrisGL and OpenGL. Suporta também
processador
processadores
múltiplos pipes.

único,
/

multi

múltiplos
canais

e

Paradigm

Simulations-

marketing@paradigmsim.com – Dallas,
TX, USA 972-960-2301
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Softwares
ALIVE!
Software de animação que utiliza
dispositivos de captura de movimentos
mapeados

a

comportamentos

de

elementos virtuais. Construído sob o
OpenGL, OpenInventor. Ambiente de
desenvolvimento

de

funções

de

animação com dispositivos de entrada.

Francisco, CA, USA 415-522-6500

Protozoa - info@protozoa.com - San
ERGO
Ambiente

para

simulações

interativas 3D para visualização e
análise de valores de posturas e seus
efeitos em humanos em seu local de
trabalho. Usa GUI, sem necessidade
de programação. Completa interação
com múltiplas entidades animadas.
Aplicado

à

análise

de

posturas

humanas, modelos de movimentos
realísticos do homem e modelos

antropomórficos masculinos e femininos
corretos.
Deneb Robotics, Inc.

Tabela 66 – Tipos de software – parte 9

222

Softwares
Transom Jack
Cria e importa objetos digitais e
seus parâmetros como geometrias de
CAD,

facilidade

para

povoar

o

ambiente com os modelos humanos
com interação. Figura humana com
completa articulação e movimentos
em 3D e graus de liberdade realistas.
Jack

possui

um

conjunto

de

comportamentos naturais para análise
de vistas, acesso, enquadramento,
conforto e movimentos.

Transom

Technologies

info@transom.com – Ann
USA 313-761-6001
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