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Abstract
This paper presents a system of Desktop Virtual
Reality of aid in teaching history. The system allows
the user to feel immersed, learning while navigates
and interacts in the virtual environment. The case
study is the city of Belém of Pará of the XIX century.
A virtual city of Belém was generated through the use
of a framework developed for generation of virtual
cities. The user controls avatars to interact with the
virtual environment.
Resumo
Este trabalho apresenta um sistema de Realidade
Virtual Desktop de auxilio ao ensino de história. O
sistema possibilita que o aprendiz se sinta imerso,
aprendendo enquanto navega e interage no ambiente
virtual. O estudo de caso é a cidade de Belém do
Pará do século XIX. A cidade virtual de Belém foi
gerada através do uso de um framework
desenvolvido para geração de cidades virtuais. O
usuário controla avatares para interagir com o
ambiente virtual.

1. Introdução
Aplicações computacionais aplicadas à educação vêm
crescendo nos últimos anos, entre estas, algumas
técnicas têm-se destacado como multimídia, interação
baseada em vídeo, realidade aumentada, realidade
virtual e jogos eletrônicos. A interação com o usuário,
característica importante das últimas quatro técnicas
citadas, é fundamental em aplicações ao auxilio à
educação.
Esse artigo apresenta um sistema de Realidade Virtual
Desktop de auxilio ao ensino de história, tendo como
estudo de caso a cidade de Belém do Pará do século
XIX. Além disso, apresenta um framework para
geração de cidades virtuais, que foi utilizado para a
criação da cidade de Belém. O ambiente virtual
desenvolvido é caracterizado por um avatar, que vestido
com roupas da época, sob o controle do usuário,
percorre a cidade, com a tarefa de localizar, e obter

informações sobre diversos prédios importantes da
história da cidade de Belém.
2. Criação de cidades virtuais
A geração de cidades virtuais tem sido objeto de estudo
e dentre as inúmeras técnicas encontradas na literatura
faremos uma breve discussão de algumas técnicas que
serviram de base para o framework desenvolvido.
O trabalho proposto por [1] apresenta um framework
genérico para a criação semi-automática de ambientes
urbanos complexos. A criação semi-automática é feita
através de mapas topográficos, imagens, texturas e
textos, que definem o tipo das zonas residências. Estes
resultam na construção do terreno, em parâmetros e
restrições, e numa malha planar topológica e na divisão
dos lotes. O sistema utiliza um repositório de prédios
modelados. Os prédios são selecionados desse
repositório e colocados em posições apropriadas dentro
dos lotes. O resultado é a geração de cidades úteis para
simulação virtual de humanos, mas não é eficiente para
a geração de cidades reais, porque o repositório não
possui modelos de prédios de cidades reais.
O trabalho proposto por [2] apresenta uma
metodologia para a modelagem e renderização de cenas
de modelos arquitetônicos baseados em fotografias. Os
resultados apresentados mostram que o método
consegue gerar arquiteturas realistas.
O trabalho proposto por [3] mostra a construção 3D
de um bairro da cidade de Nicósia, onde foi feita uma
análise da estrutura dos edifícios da área a ser modelada
para descobrir as características e estilo dos edifícios. As
construções residenciais da área seguem alguns estilos
arquitetônicos bem definidos, assim foi criada uma
biblioteca de componentes 3D como portas, janelas,
arcos, etc. O modelo 3D é então construído
automaticamente usando blocos apropriados da
biblioteca de componentes 3D. Além do método de
geração automática, são criadas representações 3D
precisas de landmarks. Esse método se mostra eficaz
para geração de cenas realistas, mas o uso desses
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componentes 3D aumenta o número de polígonos da
cena.
A figura 1 apresenta o framework desenvolvido, onde se
podem notar características de [1] como o uso de
mapas topográficos para a construção do terreno e um
editor de cenário; de [2] usa a técnica que a partir de
fotografias são geradas texturas, sendo que no framework
também se gera texturas a partir de pinturas e
desenhos; de [3] para a criação dos modelos 3D são
gerados landmarks, que são prédios importantes da
cidade e os outros prédios (residências, lojas, etc.) usam
estilos arquitetônicos da época.
fotos

pinturas

textos

software de edição
de imagens

mapa 2D

Figura 2. Mapa Topografico de Belém do Seculo XIX.

imagem aérea

software de edição
de imagens

Figura 3. Cidade de Belém obtida pelo software Google
Earth.
texturas

software de criação
de modelos 3D

modelos 3D

3.1. Criação do terreno

mapa de altura e mapa de ruas

terreno

A técnica para a construção do terreno consiste em
utilizar um heightmap (mapa de altura) para gerar a
geometria do terreno. Para a textura do terreno foi
utilizada a técnica de splatting descrita em [7]. Esta
técnica consiste em utilizar uma imagem, com canal
alpha, do tamanho proporcional ao do terreno, para
representar as regiões com a textura relacionada.

software de edição
de cenários

cidade virtual

Figura 1. Diagrama representando o framework para
geração de cidades virtuais.

3.2. Criação de prédios 3D

Para a criação dos prédios 3D utilizamos a técnica de
modelagem baseadas em fotos ou desenhos antigos [2].
O principal papel dos desenhos é construir o contorno
dos modelos, dando o aspecto geral do prédio, como na
figura 4.

3. Processo de criação da cidade virtual
de belém
Uma fonte importante para a caracterização da cidade
de Belém no ano de 1840 foi obtida com informações
coletadas de pinturas, livros, mapas, como o mostrado
na figura 2, e fotos fornecidos pela biblioteca virtual
encontrada em [4]. Imagens de satélites obtidas usando
o programa Google Earth[8], comprovam que o mapa
da figura 2 está correto e mostra que as áreas próximo
ao litoral foram aterradas e como conseqüência praias e
uma parte do rio transformaram-se em ruas conforme
mostra a figura 3.
Com as fontes obtidas foi possível representar a cidade
e algumas características interessantes como: as ruas,
texturas e arquitetura das casas, floresta que cercava a
cidade e portos dentro do ambiente virtual.

Figura 4. Desenhos do Palácio.
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A figura 5 mostra o modelo criado usando a técnica
descrita.

Os soldados são caracterizados por vestuário típico da
época obtido em [4] e eram utilizados pela classe
dominante para manter sua posição política, econômica
e social. A figura 6 mostra os modelos 3D do cabano à
esquerda e do soldado a direita.

Figura 5. Modelo Criado.

As fotos podem ser usadas tanto na criação dos
modelos 3D quanto na criação das texturas. Para serem
usadas na modelagem, as fotos são editadas para o
perfeito alinhamento das laterais e do chão e também
para construir o contorno dos modelos. A vantagem,
nesse caso, é que a foto serve tanto para modelagem
quanto para textura.
4. Aplicação
A aplicação desenvolvida permite ao usuário controlar
um avatar no ambiente virtual permitindo a navegação
e a visualização do ambiente. No controle do avatar o
usuário poderá movimentá-lo e guiá-lo a diversos locais
da cidade virtual de Belém.
4.1. Implementação

Para a implementação foi utilizado a linguagem
orientada a objetos C++. Para o motor gráfico foi
utilizado o Ogre3D [5] que é um motor gráfico de
código aberto que funciona na maioria das plataformas.
Foi utilizada também a API de implementação de
colisão e aplicação de física no ambiente PhysX[6].

Figura 6. Cabano à esquerda e
soldado à direita.

4.3. Ambiente virtual

No ambiente virtual o processo de exploração é feito
pelo usuário utilizando um avatar representativo de um
personagem do século XIX que morava em Belém.
Ele possui a vestimenta da época e também suas
características físicas correspondente a informações
retratadas em livros e imagens. Ele é movimentado
dentro do ambiente utilizando-se as teclas WASD do
teclado.
Há dois tipos de visões: visões de primeira e terceira
pessoa ao avatar. A visão em primeira pessoa permite
somente a visualização do ambiente. A visão em
terceira pessoa permite o controle do avatar, contudo
não permite uma visualização total sobre o ambiente.
A figura 7 mostra a câmera em terceira pessoa à
esquerda e em primeira pessoa à direita.

4.2. Caracterização dos Personagens

A representação da população que vivia na cidade de
Belém no século XIX atribui ao ambiente uma
fidelidade maior quando se deseja ensinar história.
Desta forma, este trabalho não se concentra apenas na
caracterização da cidade, mas também em alguns
habitantes dela.
Dois avatares em especial foram criados dentro do
ambiente: cabanos e soldados.

Figura 7. Câmeras no avatar.

Cabanos eram os homens de uma classe explorada, que
viviam em cabanas (por isto eles eram chamados assim)
e geralmente possuíam um vestuário marcado pela
simplicidade.

A exploração do ambiente com o avatar é livre nos
limites da cidade, sendo que através de um mecanismo
de colisão o avatar é impedido de ultrapassar estes
limites. Além disto, ele também colide com as casas,
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árvores, outros avatares e prédios.
O usuário controlando o avatar através da cidade
conhece alguns prédios e localidades importantes.
São seis objetivos que o usuário deve seguir. Cada um
desses objetivos é listado em uma tela chamada de
inventário, que é acessado pela tecla “barra de espaço”.
Para auxiliar na localização do próximo objetivo é
utilizado um “mini-map”, situado no canto superior
direito da tela, que mostra o ponto correspondente do
objetivo (circulo verde) e o ponto atual do avatar
(símbolo vermelho), conforme mostra a figura 8.

virtuais onde acontecem os fenômenos históricos, ou
seja, nas cidades. Para isso apresentou-se um framework
de geração de cidades, através do qual foi gerada a
cidade de Belém do inicio do séc. XIX. O sistema
também determina que o usuário interaja com o
ambiente através de avatares. As imagens apresentadas
neste artigo, assim como as animações disponibilizadas
mostram que a cidade gerada é realista. É mostrado
também o usuário controlando o avatar, a procura dos
objetivos.
Como trabalho futuro, pretende-se evoluir para a
construção de um jogo eletrônico educacional, onde o
usuário, através de avatares, disputará objetivos com
avatares controlados por computador, usando
inteligência computacional.
O sistema necessita ser testado por alunos e
professores do ensino médio, o que se pretende fazer.
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Figura 8. Avatar em frente a um landmark (Trem de
guerra - continuação da igreja das Mercês) e o
mini-map.
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5. Conclusões
Apresentou-se neste trabalho um sistema de RV
desktop para o ensino de história. Esse sistema tem
como uma de suas premissas a geração de ambientes
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