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INTRODUÇÃO:

A inserção da terceira dimensão nas representações gráficas de arquitetura envolveu a
mudança de percepção do espaço, mas também permitiu a inserção de uma nova camada de
informações que representações bidimensionais não comportam. Nesta pesquisa, a Realidade
Aumentada (RA) é trabalhada como ferramenta para a visualização de formas geométricas em 3D e
para a interação, em tempo real, com elas, permitindo também que se inter-relacionem. Esse projeto é
associado a uma pesquisa de doutorado em andamento desenvolvida na FECFAU (Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo.

As formas geométricas definidas se relacionam aos Parâmetros de Projeto (PPs) para
arquitetura escolar, que são representados por meio de diagramas, os quais possuem suas
composições baseadas em regras de combinação de Elementos Básicos (EBs). A partir do conceito de
“parâmetros”, sabe-se que têm sentido abstrato, representando uma possível solução para problemas
recorrentes em arquitetura, embora sem possuir uma forma definida. Assim sendo, com estes
parâmetros, é possível criar representações gráficas, que fazem o uso de elementos visuais para
demonstrar relações de proximidade entre objetos e suas possíveis conexões, e que indicam também
a variação das formas, suas proporções e geometrias.

Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver interações entre objetos virtuais e
suas regras, culminando em uma base para uma aplicação em RA para dispositivos móveis, bem
como a documentação deste processo. A solução deve permitir ao usuário inserir e modificar formas,
que representam os PPs, na interface, mudando a sua escala, cor, posição, rotação e textura. A
proposta é desenvolvida com o uso da Unity Engine associado ao Vuforia SDK, para criar experiências
de Realidade Aumentada. O trabalho a nível de códigos é em C#, aprofundando a dinâmica de
interação entre e com os objetos virtuais criados. Para a implementação da tecnologia serão utilizadas
práticas de programação orientada a objetos (POO) com a intenção de representar os elementos
gráficos gerados e sua conexão. Conceitos de interface humano-computador (IHC) serão aplicados
para tornar o produto de fácil usabilidade, em especial no que diz respeito às técnicas voltadas para o
design centrado no usuário (DCU).
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METODOLOGIA:

Essa pesquisa é delineada pela metodologia de Design Science Research, que se caracteriza

por estabelecer pontes entre o prático e o teórico e tem como um dos principais o desenvolvimento de

artefatos, físicos, virtuais ou metodológicos, que podem ser compreendidos como algo desenvolvido

por humanos e caracterizado por meio de suas funções, objetivos, adaptações (DRESCHE;

LACERDA; ANTUNES JR., 2015).

As seguintes etapas foram realizadas:

1. Reconhecimento e leitura contínuos sobre a temática e os conceitos de parâmetros de projeto
2. Levantamento de Requisitos
3. Implementação das interações entre os objetos criados e as suas representações visuais;

3.1. Interação com um elemento
3.2. Interação entre elementos

4. Implementação de interface básica de acesso aos elementos e porte para dispositivos móveis;
5. Implementação e integração com tecnologia de RA;
6. Teste intensivo, revisão e refatoração (reescrita do código) das funcionalidades implementadas;
7. Sistematização e análise de resultados utilizando métodos de avaliação de interação,

especialmente a observação participante;
8. Resultados e conclusão;

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foi desenvolvida uma aplicação por meio da Unity Engine, cujos scripts foram escritos em C#.

Para elaborar esta solução foram utilizadas práticas de POO, e as principais classes desenvolvidas

podem ser vistas no diagrama UML customizado abaixo (Figura 1). Os componentes foram divididos

em três grandes grupos; o primeiro, o das formas, que contêm os componentes presentes em cada

objeto geométrico. Depois, o dos managers, que realizam tarefas mais globais de controle de fluxo. O

último, o dos os comandos, responsáveis por realizar as ações desejadas pelo usuário e a

comunicação com inputs, ou entradas de comando, dele.

Figura 1: diagrama UML das classes.
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A atual fase da aplicação desenvolvida permite ao usuário realizar uma série de funcionalidades

com as formas geométricas, que serão explicitadas a seguir. Essas interações, por sua vez, podem ser

divididas em dois grupos: 1) interações com formas individuais (usuário-forma) e 2) interações entre

formas (forma-forma). Deve-se lembrar que todas as funcionalidades foram criadas baseadas nas

regras estabelecidas na pesquisa de Doutorado citada, entendendo a relação entre elementos básicos

para formar os parâmetros de projeto da arquitetura escolar. Não é do escopo dessa pesquisa

apresentar cada detalhe por trás do significado das formas, mas sim os aspectos técnicos de sua

criação e funcionamento.

Interações com Formas Individuais

É possível criar dois tipos de formas geométricas, cubos e esferas. Ao criar uma dessas duas

opções, deve-se especificar se o objeto deve ser transparente ou não, o que vai representar sua

inclusão em diferentes categorias de significado. Vale ressaltar que, uma vez criado o objeto, não é

possível mudar esta característica dele. Além disso, é possível selecionar dentre os objetos criados

aquele com o qual se deseja interagir, feito isso, é possível mudar algumas das características do

corpo selecionado. Para a posição, ela pode ser alterada de forma contínua e nos 3 eixos. A rotação

tem efeito apenas para o cubo, que pode ser rotacionado em ângulos fixos de 90º nos 3 eixos. A

escala pode ser alterada independentemente nos 3 eixos para o cubo, mas na esfera as mudanças

são propagadas uniformemente, de forma que ela não deixa de ser uma esfera. Os objetos são criados

inicialmente na cor-base branca, mas esta é alterada para quatro cores predeterminadas, distintas

para ambas as geometrias. Também é possível deletar um objeto já criado. A Figura 2 exemplifica

cubos e esferas criadas em sua forma base e com alterações de cor, textura ou escala.

Figura 2: Exemplos de objetos criados, cubo grande vermelho, esfera transparente, cubo “padrão”, esfera

ampliada roxa e “cubo” translúcido aumentado.

Interações Entre Formas

A interação entre formas acontece a partir da inserção de um segundo objeto na cena, ou seja,

quando há dois objetos criados ou mais. Este processo é feito de forma automática com base em
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algumas regras de distância. Cada forma possui um campo de detecção, isto é, um volume do mesmo

formato da forma base, mas maior que seu tamanho. As interações são estabelecidas com base neste

campo, existindo quatro possibilidades:

1. Intersecção
Há uma colisão entre os dois corpos base.

2. Parcial
Há uma intersecção entre um campo de detecção com um corpo base.

3. Tensão
Há intersecção apenas entre os campos de detecção.

4. Nenhuma
Não há qualquer contato entre os campos de detecção.

Estes tipos de conexão podem ser vistos na Figura 3, em que o número acima da ligação

representa o seu tipo com base no que foi descrito acima. Vale explicitar que os elementos brancos

translúcidos são os campos de detecção.

Figura 3: ilustração dos quatro tipos de interação

Funcionalmente, essas conexões são representadas por uma matriz de adjacência (Figura 4).

Nesta matriz, acessível apenas pelo programador e não pelo usuário da interface, o elemento 𝑎
𝑖𝑗

representa o tipo de conexão entre o elemento i e j. Como o tipo de conexão é simétrica, a matriz

também o é.

Figura 4: matriz de adjacência

A Figura 5 mostra um exemplo de uso para um caso real, com um dos possíveis resultados.

Contudo, estudos relacionados à representação gráfica em si ainda estão em andamento, uma vez
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que é um dos principais resultados da pesquisa de Doutorado citada anteriormente, para que a

visualização dos elementos fique mais clara e condiga com o significado de cada elemento.

Figura 5: exemplo real de uso da ferramenta para PPs em arquitetura escolar.

CONCLUSÕES:

O produto desenvolvido até o momento é capaz de cumprir os requisitos funcionais, levantados

com base no livro “Mastering the Requirements Process Getting Requirements Right” (ROBERTSON;

ROBERTSON, 2013), para a representação e interação com parâmetros de projeto. Estes requisitos

incluem: ser capaz de criar as formas geométricas, selecionar a forma com a qual se deseja interagir,

interagir com elas mudando posição, rotação, escala e cor, estabelecer formas de interagir entre os

elementos criados.

A implementação da interface para dispositivos móveis e da tecnologia de RA ainda está nos

estágios iniciais. Sendo assim, ainda não foram conduzidos testes conclusivos para terem sido obtidos

resultados significativos. Porém, destaca-se a necessidade deste tipo de atividade, em especial coM

ênfase na imersividade da RA e da usabilidade com o celular.
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