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RESUMO 

 

A tecnologia BIM (Building Information Modeling) vem sendo utilizada com sucesso em 

ambientes colaborativos, no qual arquitetos, engenheiros e outros colaboradores associam os 

modelos tridimensionais a um conjunto de informações que permeiam todo o ciclo de vida dos 

projetos. Os modelos criados pelos softwares BIM (e.g. Revit, SketchUP, outros.) incluem uma 

vasta quantidade de informações que compõem um formidável cenário para aplicações de 

Realidade Virtual. A Tecnologia de Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, no 

qual o usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético 

tridimensional gerado por computador, utilizando canais multisensoriais. Tendo como base este 

conceito, vemos que um esforço muito grande teria que ser feito para implementarmos uma 

plataforma de suporte aos Ambientes Virtuais a partir da base de dados de referência BIM. 

Recentemente os softwares de desenvolvimento de games têm se tornado plataformas 

acessíveis, trazendo consigo API´s que incluem várias funcionalidades, interações entre 

objetos, sistema de simulação física, iluminação, renderização, efeitos sonoros, assim como 

drivers de interface entre diversos tipos de hardware interativos, permitindo a exploração dos 

canais multissensoriais. Este projeto tem como objetivo implementar uma plataforma para 

projetos de ambientação com interatividade, imersão em Realidade Virtual e comunicação com 

tecnologias BIM. 

 

Palavras-chave: BIM, Game Engine, Realidade Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The BIM technology has been used with success in collaborative environments, in which 

architects, engineers and other collaborators associate the tridimensional models to a set of 

information that permeates the whole life cycle of the projects. The models created by the BIM 

software’s (i.e Revit, Sketchup, others.) include a vast quantity of information that compose a 

formidable scenario for applications in Virtual Reality. The Virtual Reality technology is an 

advanced interface technique, in which the user can immerge, navigate and interact in a 

synthetic computer generated tridimensional environment, utilizing multisensorial channels. 

Having this concept as base, we see that a huge effort would be needed to implement a platform 

that supports Virtual Environments from the BIM database reference. Recently the game 

development software has becoming more accessible, bringing API’s with many 

functionalities, interaction between objects, systems for physics simulation, lightning, 

rendering, sound effects, as also interface drivers for a broad range of interactive hardware 

allowing an exploration of the multisensorial channels. This project has as goal to implement a 

platform for interior design with interactivity, immersion in Virtual Reality and communication 

with BIM technologies. 

 

Keywords: BIM, Game Engine, Virtual Reality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como propósito a construção de ambiente virtual que permita a criação 

de projetos de ambientação usando as tecnologias BIM e Realidade Virtual. 

 A arquitetura do sistema é composta por uma base de dados relacionais oriunda do 

sistema de gerenciamento de metadados dos componentes de uma biblioteca de móveis 3D. 

 Toda a biblioteca de móveis 3D foi projetada para armazenar informações de forma 

hierárquica, segundo os conceitos de Tecnologia de Grupo e Tecnologia BIM. Permitindo, 

assim, a base de dados relacionais a fornecer informações que possibilitam o gerenciamento 

dos processos de fabricação, venda, finanças, entre outros. 

 Associada a esta estrutura, uma nova base armazena as informações de uma cena e seus 

elementos acessados diretamente de uma plataforma de games, permitindo a introdução de 

comportamentos interativos, iluminação, renderização, simulação física e uso da Tecnologia de 

Realidade Virtual. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 Construção de ambiente Virtual para projetos de ambientação baseados nas Tecnologias 

BIM e Realidade Virtual de fácil manuseio aos objetos e exatidão dos movimentos. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

• Levantamento do conteúdo bibliográfico referente às tecnologias empregadas no 

desenvolvimento da arquitetura do sistema; 

• Estudo da documentação dos softwares e equipamentos utilizados e como estes podem 

ser acessados e manipuladas através das API’s (Application Programming Interface) 

disponibilizadas por seus desenvolvedores;  

• Estudo da manipulação de objetos dentro do ambiente com exatidão e facilidade de 

manuseio; 

• Interação com objetos dentro do ambiente; 

• Integração com sistema BIM; 

• Armazenamento online dos itens e da cena do ambiente; 

• Integração com Ambiente de Realidade Virtual; 
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1.3 Metodologia Aplicada 

 

Este trabalho utilizou da metodologia, ou framework, de desenvolvimento ágil Scrum, 

passando por várias iterações, ou Sprints, até a conclusão do trabalho realizado. 

Scrum é uma maneira ágil de administrar um projeto, normalmente de 

desenvolvimento de software. Desenvolvimento Ágil de software com Scrum 

geralmente é compreendido como uma metodologia; mas invés de ver Scrum como 

uma metodologia, pense nele como um framework para gerenciar processos. 

(SOFTWARE, 2016a). 

 

O Scrum possui vários elementos que devem ser ajustados ao trabalho e à equipe. Se faz 

necessário existir o Scrum Master a auxiliar na aplicação do processo e o Product Owner sendo 

a interface direta com o cliente ou dono do produto.  

 

Figura 1 Fluxo do processo do Scrum 

Fonte: Sistemas (2017). 

 

A figura 1 descreve o fluxo de trabalho realizado com o Scrum, (KNIBERG, 2007) e 

ensina como utilizá-lo de forma detalhada. Este processo permite a rápida iteração e feedback 

constante para manter o trabalho na direção desejada (SOFTWARE, 2016b). 

A aplicação da metodologia Scrum foi realizada com adaptações para o tamanho da 

equipe de uma pessoa e para o fluxo de trabalho.  

Primeiramente foi criado o Product Backlog com as definições dos requisitos, suas 

dependências e grau de esforço necessário para a conclusão do mesmo. O grau de esforço foi 
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definido inicialmente se baseando na metodologia do Planning Poker1 e ajustando conforme 

necessário quando a tarefa fosse executada ou fracassasse em um Sprint. 

No Product Backlog foram definidas as tarefas para pesquisa e para a implementação das 

ferramentas necessárias à Tecnologia BIM, desde a criação de seus elementos até onde estes 

serão armazenados; à criação do ambiente interativo; e à integração com ambiente de Realidade 

Virtual.  

Em seguida iniciou o processo principal do Scrum com a definição do primeiro Sprint, 

foi utilizado o tempo de 1 semana para cada Sprint e as tarefas do Product Backlog foram 

particionadas como necessitado para adequar a este tamanho de Sprint. 

Ao fim de cada Sprint os resultados eram adicionados e revisados pelo Product Owner 

para então ser levado ao cliente para demonstração e aprovação das funcionalidades atuais, 

mantendo sempre o direcionamento certo para o produto. 

Quando algum item do backlog falhava era reavaliado seu grau de esforço e os problemas 

que foram encontrados antes de poder ser reinserido para o planejamento de um próximo Sprint. 

Ao fim do processo o projeto foi totalmente implementado. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

O capítulo 2 possui uma revisão da literatura necessária para a realização deste trabalho 

explicando todas as tecnologias abordadas e seu recente uso. Neste capítulo será abordada o 

uso das Tecnologias Bim, Tecnologia de Grupo, as Physics Engine e Realidade Virtual em suas 

definições, usos recentes e aspectos relevantes a este trabalho seguidas das tecnologias 

relacionadas utilizadas. 

O capítulo 3 determina a arquitetura do sistema construído e suas funcionalidades, com 

definições sobre os tipos de informações criadas e armazenadas e os tipos distintos de 

armazenamentos de dados necessários ao trabalho com uso de MySQL e do AssetBundle do 

Unity.  

O capítulo 4 desenvolve o Ambiente Virtual em detalhe descrevendo as formas de 

interação, interface e armazenamento do ambiente. 

                                                 
1 (SOFTWARE, 2016b) 
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No capítulo 5 são apresentados resultados e conclusões do trabalho além de sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A tecnologia BIM (Building Information Modeling) vem sendo utilizada em ambientes 

colaborativos, no qual arquitetos, engenheiros e outros colaboradores associam os modelos 

tridimensionais a um conjunto de informações que permeiam todo o ciclo de vida dos projetos. 

Os modelos criados pelos softwares BIM (i.e Revit, SketchUP, outros) incluem uma vasta 

quantidade de informações que compõem um formidável cenário para aplicações de Realidade 

Virtual. 

A Tecnologia de Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, em que o 

usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional 

gerado por computador, utilizando canais multissensoriais (LIMA, 2001). Vemos que um 

esforço muito grande teria que ser feito para implementarmos uma plataforma de suporte aos 

Ambientes Virtuais a partir da base de dados de referência BIM. Recentemente os softwares de 

desenvolvimento de games têm se tornado plataformas acessíveis, trazendo consigo API´s que 

incluem várias funcionalidades, interações entre objetos, sistema de simulação física, 

iluminação, renderização, efeitos sonoros, assim como drivers de interface entre diversos tipos 

de hardware interativos, permitindo a exploração dos canais multissensoriais. 

Várias tecnologias são utilizadas para a criação deste tipo de ambiente integrado a 

tecnologia BIM, para isto este capítulo introduz o conceito das diversas tecnologias e 

ferramentas. A seguir serão introduzidas a Tecnologia BIM, Tecnologia de Grupo, Physics 

Engine, Realidade Virtual, Modeladores 3D, Game Engines, Ambiente de Programação e as 

Bases de Dados. 

 

2.1 Tecnologias BIM 

 

BIM é uma sigla para Building Information Modeling. Eastman et al. (2011) e é definida 

como “uma tecnologia de modelagem associada a um conjunto de processos para produzir, 

comunicar, e analisar modelos de construção.  O termo BIM foi criado pela empresa Autodesk 

em meados dos anos 1990 para promover o seu novo software CAD, o Revit. A idéia era reunir 

em um único conceito o conjunto de funcionalidades integradas oferecidas pelo novo produto. 

Segundo Crespo e Ruschel (2007), o maior benefício com a utilização do BIM é 

compartilhar um único modelo digital integrado, consistente, capaz de suportar todos os 
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aspectos no ciclo de vida de um projeto. Dentre estes aspectos se destacam a colaboração e a 

simulação.  

Macdonald (2012) define que estes modelos são constituídos de: componentes de 

construção, componentes com dados que descrevem seus comportamentos e dados de 

coordenação. 

Diversos trabalhos utilizando a tecnologia em simulações de evacuações de incêndios 

(RÜPPEL; SCHATZ, 2011; WANG et al., 2014), para educação no trabalho (KU; 

MAHABALESHWARKAR, 2011), para visita virtual (SHEN et al., 2012), entre outros 

trabalhos com a tecnologia. 

O trabalho de Rüppel e Schatz (2011) estuda novas formas para realizar a simulação de 

evacuação de incêndio com o uso do que chamam de BIM-Game Engine, ou seja, uma Game 

Engine capaz de processar dados BIM. O repositório BIM fornece informações essenciais para 

a construção da simulação oferecendo dados para gerar os objetos para visualização, 

comportamentos de sua Physics Engine e para gerar a simulação de fogo e fumaça. 

Shen (2012) foi bem-sucedido em utilizar os modelos e informações de seu repositório 

BIM para criar um ambiente de simulação de tecnologia HVAC medindo e simulando o fluxo 

de ar nas áreas de seu ambiente. 

O trabalho de Junior (2012) utiliza a tecnologia BIM para criar uma base de dados 

centralizada de acesso e manipulação trazendo várias melhorias aos processos na indústria 

moveleira. Em seu trabalho a tecnologia BIM foi utilizada em conjunto à Tecnologia de Grupo 

baseado no trabalho de Carvalho (2010). 

 

2.2 Tecnologia de Grupo 

 

A Tecnologia de Grupo (TG) visa a economia de esforço e soluções ao agrupar 

elementos de características similares, tendo o uso da reutilização de soluções de casos similares 

e execução em conjunto para atividades similares. (TATIKONDA; WEMMERLÖV, 1992). 

Com a perspectiva do uso da TG em produção, Curry e Feldman (2010) definem o termo 

como a análise das operações de processamento no objetivo de determinar a similaridade das 

funções do processo e o agrupamento das partes associadas para o propósito de produção.  
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Em definição ampla Hyer e Wemmerlov (1989) definem TG como a aplicação de 

conhecimento sobre grupos, com isto implicam na noção de reconhecer e explorar similaridades 

de três formas distintas: 

1. Realizar ações conjuntas. 

2. Padronização de ações similares. 

3. Armazenar e recuperar informação de problemas recorrentes de forma eficiente. 

Deuse, Konrad e Bohnen (2013) demonstram como a TG evoluiu e foi estendida com 

os anos possuindo um papel importante para a tecnologia de Lean Production 2e como ajudou 

a resolver vários outros problemas. 

O trabalho de Carvalho (2010) utiliza a TG como base para o uso em parametrização do 

processo de modelagem, processo reutilizado ao trabalho de Junior (2012) que o integrou com 

o uso da tecnologia BIM. 

 

2.3 Physics Engine 

 

O Motor de Física (Physics Engine), por sua vez, é responsável por realizar as 

simulações de física, geralmente dentro de um Motor de Jogos (Game Engine) para o 

funcionamento das interações da física como colisão, interação de corpos rígidos, sistemas de 

partículas, velocidade, atrito e outros.  

A física utilizada em jogos geralmente envolve o uso de mecânica clássica, mas 

conforme o processamento computacional evolui, é possível ver a aplicação de mais sistemas 

da física desenvolvidos para o Motor (MILLINGTON, 2007).  

O Motor de Física não serve exclusivamente ao desenvolvimento na indústria de 

entretenimento, tendo seu uso em simulações e vários outros sistemas como o de Realidade 

Virtual (BALTAZAR et al., 2014; HEYDARIAN et al., 2015; AB, 2016). 

Este trabalho necessita explorar duas características em particular de um motor de física: 

o sistema de coordenadas e suas transformações e o sistema de resolução de colisão, ambos 

explanados a seguir.  

                                                 
2 Também conhecida como Lean manufacturing consiste em eliminar ou reduzir o desperdício de qualquer 

atividade que consome recursos sem adicionar valor (ALMEIDA, 2017) 
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2.3.1 Sistemas de coordenadas 

 

Um Motor de Física utiliza de sistemas de coordenadas hierárquico entre vários objetos, 

isto permite representar objetos no ambiente em forma de hierarquia. Por exemplo uma árvore 

pode ter um objeto tronco e outros objetos para os galhos, de forma que os galhos estejam 

abaixo do tronco na hierarquia, estabelecendo uma relação entre estes objetos.  

 Passa existir para cada objeto dois sistemas de coordenadas, um em relação à origem do 

mundo e outro em relação ao objeto diretamente acima em sua hierarquia, chamados 

respectivamente de sistema de coordenadas globais e sistema de coordenadas locais. 

 Se um objeto está no ponto mais alto de sua hierarquia, ou seja, na raiz da hierarquia, 

suas coordenadas locais e globais serão as mesmas. Caso contrário suas coordenadas locais, 

incluindo sua rotação e seu fator de escala, serão referentes ao objeto acima na hierarquia. 

 

Figura 2 Exemplo de coordenadas  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Na figura 2 as coordenadas globais dos pontos “A” e “B” são respectivamente (2,2) e 

(4,2). Considere que estes dois objetos estão na mesma hierarquia de objetos onde “A” é pai de 

“B”, ou seja, "A" está acima na hierarquia. As coordenadas locais de “B” são geradas a partir 

do ponto “A”, então a coordenada local de “B” será (2,0), pois agora considera que o ponto de 

origem (0,0) de “B” é o ponto “A”. 

 Isto tem implicações além do sistema de coordenadas locais, pois como a origem de “B” 

é o ponto “A”, o ponto “B” irá sempre possuir a posição (2,0) a partir de “A”. Se o ponto “A” 

for movido de (2,2) para (5,7), a coordenada local de “B” continuará sendo (2,0), mas sua 

coordenada global será (7,7), pois (5+2,7+0) = (7,7). 
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2.3.2 Resolução de Colisão 

 

Existem várias etapas no processo de simulação de física, desde detecção de colisão, 

geração dos pontos de contato até a resolução da colisão gerada. Uma destas etapas resolve a 

interpenetração de diferentes objetos na cena, existem várias técnicas para a tarefa e este 

conhecimento vai ser necessário para resolver situações particulares não resolvidas 

automaticamente pelo motor de física utilizado no trabalho. 

Os trabalhos de Millington (2007) e Eberly (2005) descrevem detalhadamente todas as 

etapas e particularidades da criação de um motor de física e também do embasamento físico e 

matemático que os suporta. 

Durante o processamento de uma colisão há o caso da interpenetração entre dois objetos, 

a qual trata o caso de dois objetos posicionados um dentro do outro, de forma parcial ou total. 

A figura 3 demonstra dois objetos e a área riscada onde há a interpenetração, com os dois 

objetos ocupado o mesmo espaço simultaneamente. 

 

Figura 3 Interpenetração entre objetos  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Millington (2007) descreve quatro tipos principais de algoritmos para resolução de 

interpenetração de objetos: 

 

1. Projeção Linear 

 Mudar a posição dos objetos pela distância interpenetrada na direção da normal. 
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2. Resolução Baseada em Velocidade 

 Baseada na velocidade linear e angular dos objetos envolvidos, a posição é 

corrigida utilizando também de um registro da velocidade e rotação de todos 

objetos envolvidos antes da colisão ocorrer. 

3. Projeção Não-Linear 

 Baseado no método de Projeção Linear este utiliza da combinação de 

movimentos lineares e angulares para girar o objeto em adição ao movimento 

linear. 

4. Relaxamento 

 Este não é estritamente um método de resolução, pode ser utilizada em adição a 

outros métodos e é útil quando há vários pontos de contato em um objeto ao 

tentar ajustar parte de toda a interpenetração antes de executar o algoritmo para 

a resolução. 

Cada motor de física pode utilizar uma solução diferente para este problema, no capítulo 

quatro abordamos as soluções disponíveis na ferramenta escolhida e qual opção foi utilizada.  

 

2.4 Realidade Virtual 

 

A Tecnologia de Realidade Virtual é uma técnica avançada de interface, na qual o 

usuário pode realizar imersão, navegação e interação em um ambiente sintético tridimensional 

gerado por computador, utilizando canais multissensoriais (LIMA, 2001).  

Desde 2012, a área de Realidade Virtual voltou a ser um dos centros de atenção da 

indústria, com a campanha do Head Mounted Display (HMD) Oculus Rift, e sua primeira 

versão de protótipo, muitos passaram a seguir suas atenções à área e toda sua capacidade. Isto 

fez surgir outros competidores pelo espaço com seus próprios HMD, destes o maior competidor 

é o HTC Vive, com o diferencial de ter sido lançado já com um controle especial para realidade 

virtual. 

Vários trabalhos foram desenvolvidos com o uso de seu primeiro protótipo e de seu 

segundo modelo nomeado com a sigla “DK2”, dentre eles trabalhos para medicina (TRIGO 

ALGAR, 2014; MILOFF et al., 2016), com tecnologia BIM (JOHANSSON; ROUPÉ; 

TALLGREN, 2016; BILLE et al., 2014), educação (MACDONALD, 2012) e outros. 
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O potencial é alto e o custo foi reduzido significativamente, existem outros projetos para 

rastrear o movimento do resto do corpo, desde esteiras em 360º como o VirtuixOmni3 e o 

Virtualizer4 até opções de sensores de corpo completo com o STEM5 da Sixsense e o Perception 

Neuron6.  

Heydarian (2015) realizou um importante estudo sobre a viabilidade de utilizar 

ambientes virtuais para simular ambientes reais, utilizou o HMD Oculus Rift, câmera de 

rastreamento do Microsoft Kinect e um rastreador de varinha para os controles no ambiente. O 

teste foi elaborado com dois tipos de ambientes, um claro e outro escuro para testar a percepção 

do usuário entre os ambientes em um ambiente real e dentro do virtual. Seu trabalho obteve os 

seguintes resultados: 

Pela similaridade da performance nestes ambientes baseados nas medições 

do experimento, IVE (Ambientes de Imersão Virtual) podem ser usados como uma 

abordagem para explorar preferências e mudanças comportamentais do usuário final 

dentre várias alternativas de design. Tais resultados sugerem que IVEs têm o potencial 

para serem utilizados como ferramentas durante a fase de construção de edificações 

para treinar trabalhadores da construção sobre segurança, identificar perigos ocorridos 

por usuário ou pelo ambiente utilizando interações e simulações em tempo real, e 

identificar razões por trás de decisões e comportamento de usuário. (HEYDARIAN 

et al., 2015). 

 

Existem precauções e efeitos que não devem ser utilizados com realidade virtual, efeitos 

como os de simular a movimentação podem induzir a um dos efeitos que leva ao enjoo, 

chamado em inglês de Vection. 

Esta é apenas uma das orientações e todas elas são fornecidas pela própria 

documentação de melhores práticas no site7 da empresa Oculus para uso com HMD. 

É recomendado ler todas as orientações, mas segue abaixo um breve resumo (que não 

substitui a leitura do documento):  

• O controle do movimento da câmera deve estar SEMPRE com o usuário. 

o Não utilize efeitos que simulam a movimentação de uma pessoa.  

▪ Exemplo: balançar a câmera para simular uma pessoa andando, 

também chamado de “Head Bob”. 

                                                 
3 (VIRTUIX, 2016)  
4 (CYBERITH, 2016)  
5 (SIXENSE, 2016)  
6 (NOITOM, 2016)  
7 (VR, 2017a) 
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o É possível fazer o usuário se movimentar de forma indireta ou fora do 

controle do usuário, mas isto deve ser feito de forma que exista uma 

âncora visual. 

▪ “Âncora visual” é algo visível ao usuário, mas que não está se 

movendo. Exemplo: dentro de um carro em movimento, o 

exterior se movimenta, mas o interior do carro aparenta não se 

mover. 

• Não utilize efeitos que deem a sensação de movimento ou sirvam para simular 

movimento mesmo quando parado, isto induz ao enjoo. 

 

2.5 Tecnologias Relacionadas 

 

Ferramentas e plataformas são necessárias para a criação do ambiente e de seus 

elementos, sendo necessário um Modelador CAD tridimensional, uma Game Engine para criar 

o ambiente interativo, um ambiente de programação da Game Engine e as bases de dados para 

armazenar os elementos do ambiente online. 

Abaixo será explicada estas tecnologias e qual ferramenta foi selecionada para o trabalho. 

 

2.5.1 Modeladores 3D 

 

Programas para realizar modelagem tridimensional, ou Modeladores 3D, são aplicativos 

que desenvolvem uma representação matemática da superfície tridimensional de qualquer 

objeto. Para modelar estes objetos tridimensionais são utilizadas ferramentas com apoio às 

várias características e necessidades de sua criação.  

Existem diversos Modeladores 3D, cada uma com foco diferenciado, como o ZBrush 

(PIXOLOGIC, 2017), Maya (AUTODESK, 2017a), 3DS Max (AUTODESK, 2017), Sketchup 

(TRIMBLE, 2016), Revit (AUTODESK, 2017b) e Blender (BLENDER, 2017). Com o foco de 

visualização e pela sua forte utilização entre arquitetos o modelador escolhido para este trabalho 

foi o Sketchup. 

O Sketchup tem o foco na construção rápida de modelos tridimensionais. Por isso, o 

fluxo de trabalho desenvolvido é de construir modelos a partir de superfícies, ou faces, onde os 
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modelos são constituídos do conjunto de diversas superfícies. Este fluxo facilita tanto o 

aprendizado como a criação, além de permitir programação, diagramação, estimativa material, 

design, detalhamento, documentação (TRIMBLE, 2016). 

Também é possível encontrar acervo de modelos prontos e de extensões que adicionam 

funcionalidades extras à ferramenta. Na figura 4 se tem a tela do programa Sketchup com sua 

barra de ferramentas à esquerda e funcionalidades extras à direita. 

 

Figura 4 Sketchup 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.5.2 Game Engines 

 

A indústria de jogos eletrônicos cresceu nos últimos anos, assim como as suas 

ferramentas de desenvolvimento, surgindo poderosos middleware, ou ferramentas 

intermediárias, para a criação de produtos. 

Uma Game Engine, ou motor de jogos, é um conjunto de várias ferramentas necessárias 

à criação de um jogo eletrônico, como também de um ambiente interativo ou até de simulação 

de física dependendo da funcionalidade desejada. Dentre suas funcionalidades e ferramentas é 

incluso: Physics Engine, sistema para criação de interface gráfica, capacidade de criar versão 
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executável do programa para plataformas destino, capacidade de criar comportamentos 

personalizados a objetos, interface com equipamentos de realidade virtual e outros. 

As Game Engines mais predominantes no mercado são a Unreal Engine e a Unity3D, 

ambas possuem funcionalidades similares e capacidades para uso no contexto deste trabalho.  

Muitas empresas criam ambientes interativos ou de passeios virtuais com o Unity, cujo 

site possui uma seção dedicada à demonstração de uso na arquitetura e nas engenharias 

(UNITY3D, 2016). A empresa IKEA (2016) criou um ambiente interativo em realidade virtual 

utilizando a Unreal Engine utilizando o equipamento HTC Vive, o qual pode ser acessado 

gratuitamente em (AB, 2016). 

Vários jogos eletrônicos possuem características similares ao de projetos de 

ambientação, a famosa série “The Sims” coloca o jogador no papel de organizar a vida de uma 

pessoa fictícia e poder construir sua casa. "Simcity" fez muito sucesso atribuindo o papel de 

administrador de uma cidade, e outros jogos possuem de forma secundária como o mais recente, 

como o "Fallout 4", que possui uma seção dedicada a permitir a construção e administração de 

pequenas áreas residenciais. A figura 5 demonstra a interface da construção modular de 

ambientes existente dentro do “Fallout 4”. 

 

Figura 5 Criador de ambientes do jogo Fallout 4  

Fonte: Autoria própria. 

 

Um jogo pode ser definido de várias formas. Uma visão útil a este trabalho é de o 

interpretar como um ambiente interativo para uma funcionalidade desejada. A partir disto as 
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ferramentas para desenvolver jogos auxiliaram aos trabalhos de simulação de Wang et al. 

(2014) e de Naldei e Vilhegas (2015) e ao de Bille et al. (2014) que estende o uso da tecnologia 

BIM com o uso de Game Engine, que conclui: 

O motor de jogos Unity3D fornece shader de alta qualidade, texturas 

renderizadas, e interface para trabalhar com outras plataformas (incluindo ferramentas 

de modelagem BIM e equipamentos de realidade virtual) para criar ambientes virtuais 

em jogos sérios comparáveis ao real e podem ser associados com uma abordagem 

interpretativa onde o ponto de vista dos participantes é utilizada para entender 

opiniões e resultados associados. (BILLE et al., 2014). 

Para este trabalho foi escolhida a ferramenta Unity pelo seu amplo uso e aceitação no 

mercado e no meio acadêmico. 

 

2.5.3 Ambiente de Programação 

Este trabalho escolheu o uso da Game Engine Unity3D, que permite trabalhar com 

scripts nas linguagens JavaScript e C#. Os scripts C# são mais documentados e mais fáceis de 

encontrar conteúdo, sendo escolhido para o uso neste projeto. 

 C# (CSharp) é uma linguagem de programação orientada a objetos criada pela 

Microsoft, faz parte da sua plataforma .Net. A companhia baseou C# na linguagem C++ e Java. 

(EDUCAÇAO, 2016). 

 

2.5.4 Base de dados 

 

Para este trabalho é necessário armazenar online vários tipos diferentes de informações 

sobre um objeto, para isto existem várias soluções diferentes, para cada tipo de problema. 

Este projeto utilizou soluções diferentes utilizadas de formas conjunta, uma para 

armazenar os modelos 3D de um objeto e outra para armazenar comportamentos (como abrir 

ou fechar uma gaveta). Ainda há uma terceira solução para armazenar os metadados restantes 

do objeto e as informações da cena. 

Para os dois primeiros tipos de informações foi utilizado de uma ferramenta da Game 

Engine Unity, explicada em detalhes no capítulo 3 sobre a Arquitetura do Sistema, na qual é 

possível armazenar objetos completos inclusos de seus comportamento e funcionalidades extras 

providas pela própria ferramenta. 
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Para os metadados dos objetos e as informações da cena foi utilizado do Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL, ferramenta livre com forte presença em 

várias áreas da indústria como nas empresas Facebook, Google, Adobe, Alcatel Lucent e 

Zappos (MYSQL, 2016). 
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3 ARQUITETURA DO SISTEMA 

 

3.1 Introdução 

 

O diagrama na figura 6 mostra a estrutura geral da arquitetura distribuída implementada no 

projeto. Esta é composta de duas seções: Construção da Plataforma BIM e o Ambiente Virtual Imersivo. 

 

 
Figura 6 Arquitetura do sistema  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Todos os itens para ambientação são primeiro criados, preparados para uso e depois 

guardados em repositórios online. A informação geométrica e de comportamento são guardadas 

pelo AssetBundle do Unity e os metadados são guardadas em um banco de dados MySQL. 

 São necessárias ferramentas distintas para cada etapa do processo, pela popularidade 

existente entre arquitetos foi escolhida a ferramenta Sketchup para a criação dos modelos 

geométricos tridimensionais.  

Para a criação do ambiente interativo imersivo foi selecionada a Game Engine Unity, 

por sua ampla aceitação (BILLE et al., 2014). Ela possui sua própria Physics Engine interna e 

escalabilidade para construção de diversos tipos de ambientes e comportamentos do mesmo. O 
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formato utilizado para os objetos no Unity é o FBX, mas pode ser obtido a partir de outros 

formatos, incluindo o COLLADA, especificação usada neste trabalho (KHRONOS, 2017).  

O acesso aos metadados e aos modelos tridimensionais são realizados através de scripts 

desenvolvidos na Game Engine. Estes scripts possibilitam a inclusão, consulta, alteração e 

remoção dos metadados no banco de dados MySQL, assim como acesso aos modelos 

geométricos no AssetBundle e a manipulação dos mesmos com auxílio da API do motor de 

jogos. 

Neste capítulo exploraremos a primeira seção da arquitetura do sistema, que se refere à 

construção da Plataforma BIM. No capítulo 4 será abordada a segunda seção destinada à criação 

do ambiente virtual imersivo e à implementação de algoritmos de manipulação de objetos 3D, 

afim de posiciona-los na cena com exatidão utilizando os sistemas de detecção de colisão.  

 

3.2 Construção da Plataforma BIM 

 

Toda a base de dados e objetos modelados foram criados tendo como referência o uso da 

Tecnologia BIM associado aos modelos tridimensionais com informações conhecidas como 

metadados. A figura 7 demonstra visualmente a composição de um objeto por suas várias partes 

utilizando da Tecnologia de Grupo. 

 

Figura 7 Exemplo do Esquema Hierárquico de Classificação 

Fonte: Junior (2012). 
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Para atingir os objetivos definidos nesta etapa do projeto necessitamos atualizar a 

metodologia do sistema de codificação proposto por Carvalho (2010) e aplicado a Junior (2012) 

baseado na Tecnologia de Grupo. Esta metodologia permite a criação modular dos objetos e o 

reaproveitamento em várias peças. Como vemos na figura 7 cada objeto final possui uma 

composição de outras partes, acessórios e conjuntos, e cada um deles possui uma nomenclatura 

para os identificar e categorizar.  

O sistema de codificação proposto por CARVALHO (2010) utilizava de siglas para 

identificar sua categoria e números para identificar um elemento desta categoria. Abaixo 

exemplos de demonstração: 

 

Linha Cozinha: C1, C2, C3, ..., C9 

Linha Dormitório: D1, D2, D3, ..., D9  

Linha Escritório: E1, E2, E3, ..., E9 

 

O novo sistema expande a quantidade de elementos armazenados adicionando um dígito 

à formatação de nomenclatura de cada elemento do nome. A nova linha de Cozinha será C01, 

C02, C03, ..., C99. Isto abrange todos elementos, então o caso de uma lateral de mesa da linha 

de escritório E3 que antes teria o nome LTE3001, onde LT representa lateral, E3 a linha de 

Escritório 3 e 001 a identificação do elemento é renomeada de LTE030001, respectivamente 

LT, E03 e 0001 em relação ao explanado anteriormente. 

Cada objeto do ambiente é representado pelo seu modelo 3D, seus metadados que 

incluem todo o sistema de codificação baseado na Tecnologia de Grupo, assim como seus 

comportamentos. Essas informações são centralizadas para permitir acesso com outras 

ferramentas gerando um ambiente para o uso da tecnologia BIM. 

Para a criação dos objetos do ambiente são necessárias várias etapas e suas informações 

precisam ser armazenadas em seus lugares apropriados, nesta seção todo o processo é detalhado 

e seus relacionamentos esclarecidos. 
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3.2.1 Processo de criação dos itens de ambientação 

 

Os itens para ambientação devem ser preparados para a utilização com o sistema 

interativo e com suas propriedades propriamente configuradas, o processo segue o fluxograma 

da figura 8: 

 
Figura 8 Fluxo da geração dos assets  

Fonte: Autoria própria. 

  

• Sketchup: Modelar Objetos 

 

A criação dos modelos deve obedecer à metodologia aplicada pelo trabalho de Junior 

(2012) utilizando a Tecnologia de Grupo para permitir a manipulação dos  metadados. 

Recomenda-se que os objetos sejam criados na origem do plano cartesiano, sendo esta a origem 

do objeto exportado. 

Pela metodologia as partes do objeto todas são agrupadas em uma de duas ferramentas, 

a de grupo ou a de componente. Ambas trazem dois benefícios a serem explorados e necessários 

quando este objeto estiver sendo trabalhado dentro do ambiente do Unity. 

O primeiro benefício é de organização, um objeto exportado sem grupos e componentes 

é enviado como um conjunto arbitrário de partes, dificultando a identificação de cada parte. 

O segundo benefício é a de geração de comportamentos para o objeto, sem a separação 

do objeto em partes distintas, qualquer comportamento afetará o objeto inteiro, a tornar 

impossível algo simples como abrir a porta de um armário. Ao isolar cada elemento do objeto 

é possível mover cada parte de forma independente e gerar os comportamentos desejados. 
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Figura 9 Objeto Criado no Sketchup  

Fonte: Autoria própria. 

 

O modelo finalizado é exportado pela ação do menu “File>Export>3D Model...” ao 

formato COLLADA de extensão “.DAE”. A figura 9 demonstra um objeto finalizado no 

Sketchup. 

 

• Unity: Importar Objetos 

As texturas devem ser importadas antes do modelo, ambos através do menu 

“Assets>Import New Asset...”. O modelo será importado como um objeto e se faz necessário 

adequar suas configurações de importação, similar à figura 10. 
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Figura 10 Configuração de Importação  

Fonte: Autoria própria. 

 

 A seção superior da figura 10 possui três abas a ajustar: “Model”, “Rig” e “Animations”.  

Na aba “Model” é realizada as seguintes configurações: 

• A exportação do Sketchup para o formato COLLADA irá resultar uma 

proporção errada, a correção é realizada alterando o atributo “ScaleFactor” para 

o valor 0.0254.  

• Marcar a opção “GenerateColliders” para associar a malha 3D do objeto como 

seu colisor.  

• Modificar a opção “Normals” para “calculate” a fim de as normais serem 

calculadas e geradas pelo Unity, o que garante das normais das superfícies 

estarem corretas. 

 Na aba “Rig” é alterada “AnimationType” para “None” e na aba “Animations” 

desmarca a opção “ImportAnimations”. Ambas configurações para trazer animações, que não 

foram geradas no Sketchup. 
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• Unity: Comportamento de Objetos 

Comportamentos específicos para cada objeto são criados como parte de sua preparação 

para o ambiente com o uso da API do Unity. 

Como parte do trabalho foi criado um conjunto de scripts em C#, utilizados de herança 

e polimorfismo, baseados na classe abstrata da figura 11: 

 

 

Figura 11 Script para interação com objetos  

Fonte: Autoria própria. 

 

 As funções “travarFisica” e “liberarFisica” são auxiliares para o funcionamento do 

scipt. A função “acao()” é invocada em tempo de execução para acionar o comportamento do 

objeto e por isto deve ser implementada em suas classes derivadas. 

 

• AssetBundle: Repositório de Assets do Unity 

O Unity trata seus objetos como Game Objects compostos por vários elementos 

chamados de Components, estes possuem e determinam várias propriedades podendo ser um 

script, módulo gerador de som, componente de física e outros. Qualquer objeto pode ser 

transformado a um “Prefab” e permitir criar cópias do objeto inicial a partir deste elemento. O 

“Prefab” pode ser armazenado em pacotes de objetos, chamados de AssetBundle. 

Enquanto os metadados são armazenados ao MySQL, o modelo e os comportamentos 

do elemento são guardados no AssetBundle. Os nomes dos objetos armazenados são os mesmos 

guardados no banco de dados para garantir a comunicação entre eles, isto seguindo a 

nomenclatura de Junior (2012). 
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 É possível criar vários pacotes e os armazenar online em um mesmo lugar ou lugares 

diferentes. Cada objeto é marcado para qual pacote será armazenado na janela do Inspector no 

Unity conforme a pode ser visto na figura 12.  

 

 

Figura 12 Escolhendo AssetBundle para o objeto  

Fonte: Autoria própria. 

 

 A API fornece scripts e documentação para criação e acesso ao AssetBundle. Os scripts 

armazenados no pacote como parte de qualquer “Prefab” são salvos como referência, ou seja, 

scripts precisam existir no projeto antes de carregar na cena o objeto do pacote.  

 Existem formas e sugestões na documentação que envolvem processos para armazenar 

e carregar os scripts em tempo de execução, mas estes não fazem parte do escopo deste trabalho. 

A solução selecionada foi de manter todos os scripts necessários aos objetos como parte do 

projeto. 

 Caso o script não exista no momento em que carregar o objeto, o mesmo será carregado, 

mas possuirá um componente vazio no lugar dos scripts que faltarem e não realizará seus 

comportamentos.  

 

3.2.2 Repositórios BIM 

 

Um objeto é composto por três tipos de informação: o modelo 3D, seus comportamentos 

e seus metadados. Ao final do processo de criação do objeto no Unity este objeto possui consigo 

o modelo 3D, elementos extras fornecidos pela Game Engine e seus comportamentos, 

empacotado com a ferramenta AssetBundle.  
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Para este trabalho foram utilizados como repositórios banco de dados MySQL e o 

armazenamento online do AssetBundle. Abaixo descreveremos alguns procedimentos 

necessários. 

 

• MySQL: salvar e carregar 

Há dois tipos de informação que são armazenados pelo MySQL, os metadados e as 

informações sobre a cena. As informações da cena são armazenadas em um banco de dados 

MySQL onde há para cada objeto: nome, pacote, cena, posição e rotação no mundo. Estas 

informações permitem salvar os objetos desejados na cena ou carregar os objetos a partir do 

AssetBundle com suas posições no mundo. 

Os metadados existem em um banco de dados MySQL oriundo a este trabalho, mas que 

mantêm a mesma nomenclatura permitindo realizar o casamento das informações dos objetos 

que estão na cena, com suas informações armazenadas pelo AssetBundle e seus metadados. 

 

• AssetBundle: carregar itens para ambientação 

Para carregar objetos do AssetBundle é necessário saber o nome do pacote (Bundle), o 

nome do objeto e local onde está armazenado, a API do Unity possui funções para a criação e 

acesso ao AssetBundle.  

Uma limitação, por motivos de segurança, é de que nenhum script é realmente 

armazenado, o que existe é uma referência ao mesmo, o script precisa já existir dentro do 

ambiente onde o objeto é carregado. Existem opções e soluções na documentação, nenhuma 

trivial, para este trabalho foi escolhido manter os scripts dentro do próprio ambiente do 

programa ao invés de tentar carregar ele de um repositório online. 

 

3.2.3 Criação e uso dos metadados 

  

 Os objetos criados funcionam de forma completar aos produzidos pelo trabalho de 

Junior (2012) utilizando de seus metadados. O acesso a estas informações é realizado através 

do script de comunicação com MySQL em C#. Ver APÊNDICE A para as DLL’s necessárias 

ao script em C#. 
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Figura 13 Fluxo da comunicação com banco MySQL  

Fonte: Autoria própria. 

 

 O diagrama da figura 13 demonstra o fluxo de todo o procedimento CRUD. CRUD é o 

acrônimo referente às operações básicas de acesso a um banco de dados, respectivamente às de 

Ler Dados, Inserir Dados, Atualizar Dados e Remover Dados. 

 O APÊNDICE B guia a construção do script em C# para comunicação MySQL dentro 

do Unity. 

 

3.3 Integração do banco de dados MySQL e o AssetBundle 

 

Com os scripts fornecidos pela API do Unity para o AssetBundle e o construído em C# 

para realizar as operações CRUD é possível armazenar e carregar remotamente os objetos do 

ambiente. Isto é utilizado no capítulo quatro para carregar os objetos dentro do ambiente e para 

armazenar suas configurações no banco de dados MySQL. 
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4 O AMBIENTE VIRTUAL 

 

Neste capítulo é construído o Ambiente Virtual descrevendo o carregamento de objetos 

armazenados por meio do MySQL e do AssetBundle, sua interface e interações com seus 

elementos. 

O ambiente foi criado para ser um espaço de visualização e manipulação dos objetos. 

Com o foco em criar uma interface de fácil uso e de facilitar a manipulação de objetos na cena, 

foi dada prioridade à manipulação exata e facilitada contra a do realismo, a ser aprimorada em 

trabalhos futuros. 

A ferramenta escolhida para o desenvolvimento do ambiente interativo foi o Unity 3D 

e este fornece vários métodos para resolver o problema, cada um com sua particularidade.  

A primeira etapa ao utilizar o ambiente é importar objetos que serão manipulados e 

povoarão a cena. Em seguida é feita uma análise de como implementar a funcionalidade para 

manipular os objetos, suas características e suas dificuldades. 

Próxima seção neste capítulo será a implementação do algoritmo de colisão e seus 

detalhes, depois pelo desenvolvimento da interface para realidade virtual e finalizando com 

uma cena demonstrativa utilizando todos os elementos deste trabalho. 

 

4.1 Carregando objetos armazenados para o ambiente 

 

Os objetos manipulados dentro do ambiente são armazenados remotamente nos pacotes 

do AssetBundle. Novas instâncias destes objetos são criadas quando selecionadas na interface 

criada ou quando são carregadas as informações de cena anteriormente modificada. 

Para este objetivo foi criado uma função extra ao script de acesso ao banco de dados 

MySQL com a operação de ler os dados do banco e carregar estes como objetos dentro do 

ambiente. 
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Figura 14 Função para carregar os dados do banco  

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura 14 descreve o algoritmo construído de nome “CarregarDados”. 

A primeira operação da função para carregar os objetos na cena é de invocar a função 

de ler os dados do banco. 

Os objetos, com seus modelos e comportamentos, estão armazenados no AssetBundle. 

Para os acessar é necessário carregar o pacote e acessar seus elementos em tempo de execução, 
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por isto foi optado em criar esta função como tipo “IEnumerator” a fim de ser utilizada como 

uma Coroutine pela Unity. 

Para cada objeto armazenado no MySQL é verificado se existe uma referência no 

AssetBundle utilizando o campo “tipoObjeto” como identificador. Caso bem sucedido irá 

recriar o objeto na cena a partir das informações armazenadas, caso contrário o código retorna 

erro informando o ocorrido. 

 

4.2 Algoritmo de Colisão: estudo de implementação no Unity 

 

Como este projeto visa criar as ferramentas de construção da cena, focando diretamente 

não à imersão, mas na facilidade e exatidão do posicionamento dos objetos preservando a 

imersão sempre que possível, a movimentação dos mesmos na cena ocorre sempre na visão do 

usuário e com movimentos fluidos para facilitar seu posicionamento.  

Antes de criar a solução foi realizada uma pesquisa das opções disponíveis pelo Unity 

para a movimentação dos objetos da cena e se estes seriam suficientes para as necessidades 

deste trabalho.  

Na biblioteca de funções utilitárias do Unity há um script para arrastar corpos rígidos, 

intitulado de DragRigidbody, com o uso das classes do tipo Joint que simula o arrastar dos 

objetos com a mão usando uma abstração representada por uma mola entre o objeto e o ponto 

de arraste, mas o movimento é muito impreciso para o desejado.  

Com base no DragRigidbody desenvolvemos um script alterando o tipo de Joint da mola 

para o fixo que simular dois objetos conectados diretamente, simulando a conexão gerada por 

um parafuso ou uma barra. Este demonstrou maior facilidade de movimentar, porém ignorava 

paredes e objetos e os penetrava, quebrando imediatamente toda imersão. Concluímos que o 

script DragRigidbody se demonstrou insuficiente para as necessidades do ambiente. 

Partimos então para a construção de um algoritmo baseado na implementação de 

diversas funções da API do Unity, utilizando-se de corpos rígidos, colisores e detecção de 

colisões com raios e linhas. 
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• Corpos Rígidos 

Para um objeto agir sob o controle da física do motor de física do Unity é necessário 

estar atribuído de um Corpo Rígido. Corpos rígidos podem receber a ação de forças externas e 

torque para agirem de forma realista e possuem propriedades que definem sua interação e 

comportamento com a física. 

• Colisores e Detecção de Colisão 

 A classe Physics possui funções para o motor de física utilizado no ambiente 3D 

(existindo a contraparte Physics2D para física 2D), incluindo detecção de colisão e as funções 

de Raycast e Linecast. 

 No Raycast é definido um ponto inicial da colisão, a direção do raio e o tamanho do 

raio. A saída de informação retornará o primeiro objeto detectado no percurso deste raio. 

 O Linecast funciona de forma análoga ao Raycast, mas ao invés de um raio, é definida 

uma linha por um ponto inicial e o ponto final. A saída de informação retorna o primeiro objeto 

detectado no percurso. 

 Cada função detecção de colisão utiliza: o percurso da colisão, com a direção e 

distância; o volume de colisão definido por uma cápsula, esfera, linha, raio ou outros; as 

camadas de detecção, definindo a camada de objetos considerada na colisão; e a saída de 

informação da colisão. Toda função de colisão ignora o objeto no ponto inicial do percurso de 

colisão. 

 

4.3 Algoritmo de Colisão 

  

O comportamento desejado à movimentação dos objetos deve ser exato, de fácil 

utilização e sem quebra de imersão. Para isto foi optado pelo algoritmo de projeção linear, 

mencionado anteriormente no capítulo 2, adicionado de um sistema de proximidade para 

facilitar o posicionamento a superfícies. 

O algoritmo de projeção linear consiste em testar a posição do objeto antes de atribuir 

sua posição final. Deve-se verificar se este está em uma posição inválida. Se sim gerar uma 

linha de deslocamento do objeto até uma posição válida e o mover para este local. 
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O algoritmo de proximidade realiza uma verificação após o posicionamento pela 

projeção linear, caso ocorra, o aproxima de superfícies que estejam em uma distância pré-

determinada. 

Os elementos do ambiente serão manipulados pelo script seguindo a ordem: selecionar 

objeto, mover objeto, liberar objeto no local desejado conforme o diagrama da figura 15. 

 

Figura 15 Estados do algoritmo  

Fonte: Autoria própria. 

 

 A diagrama acima representa os estados do algoritmo: 

1. Nenhum objeto está selecionado 

2. Procedimento de captura de objeto 

a. Ao pressionar o botão de captura, verificar se há algum objeto a ser selecionado 

3. Objeto selecionado: mover objeto 

a. Move o objeto acompanhando o movimento do usuário. 

4. Liberação do objeto 

a. Libera o objeto para uso e interação no mundo. 

 

Capturar do objeto para movimentação 

 

Ao pressionar o botão de captura é verificado se há um objeto na mira do usuário dentro 

da distância limite, caso não exista algo permitido a ser selecionado, nada ocorrerá. 

Não é permitido ao usuário mover todo e qualquer objeto, para isto foi utilizado de 

marcações pelo uso das Tag, de forma a impedir selecionar objetos indesejados. 
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Figura 16 Procedimento de captura do objeto  

Fonte: Autoria própria. 

 

A figura 16 demonstra todo o fluxo realizado no procedimento da captura do objeto. 

Para manter a precisão do movimento, a aplicação de forças externas é desabilitada 

enquanto o objeto está sendo transportado, mas este objeto ainda afeta outros do ambiente caso 

ocorra contato. Isto ocorre ao utilizar a opção “Is Kinematic” do componente Rigidbody. 

Nesta etapa vários dados são preparados para uso na movimentação dos objetos pelo 

algoritmo. Alguns dados necessitam da aplicação de transformações de coordenadas entre 

vários pontos distintos de uma hierarquia de objetos. Estas transformações de coordenadas são 

disponibilizadas na API pela classe Transform. 

A classe Transform trabalha com os sistemas de coordenadas, com a posição, rotação e 

o fator de escala do objeto, a possuir um sistema local de posição, rotação e fator de escala em 

relação ao objeto pai em sua hierarquia. Existem funções para transformar um ponto do sistema 

local para o global e o reverso. Estas funções são utilizadas a partir de um objeto na cena e 

consideram toda a informação contida no Transform daquele objeto.  

 São três tipos de funções: 

1) TransformDirection e InverseTransformDirection: Recebe um vetor de direção e 

transforma a direção de um sistema de coordenada para o outro. Considera apenas a 

rotação do objeto. 
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2) TransformVector e InverseTransformVector: Recebe um vetor de posição em um 

sistema de coordenada e o transforma para o deslocamento de rotação e fator de escala 

do outro sistema. Não é afetado pela posição do objeto fornecido. 

3) TransformPoint e InverseTransformPoint: Recebe um vetor de posição e retorna a 

posição no outro sistema de coordenada em relação ao objeto. 

Concluindo, armazenamos dados relevantes às próximas etapas, tais como: 

• Distância relativa do objeto ao usuário 

o A distância relativa pode ser representada pela coordenada local de um 

objeto se este fosse filho na hierarquia do usuário, isto é obtido pelo uso 

da função TransformPoint. 

• Objeto na raiz da hierarquia do objeto 

o A hierarquia à qual um objeto pertence pode ser acessada pelo seu 

Transform e acessar a raiz pela sua variável “root”. 

• Pontos da malha tridimensional do objeto 

o O componente MeshFilter armazena a malha tridimensional geradora do 

objeto em sua variável “Mesh” onde é possível acessar os pontos de sua 

malha. Estes pontos recebem tratamento com funções da classe 

Transform e são armazenados. 

 

Objeto selecionado: mover objeto 

 

 O objeto deve ser movimentado sem passar por dentro de paredes e sendo posicionado 

próximo a elas conforme a distância mínima estabelecida. 

Todo objeto possui um ponto de origem, seu pivô. Para os definidos dentro do motor de 

jogos será seu centro, para importados de outros programas depende do processo de exportação. 

No nosso caso a exportação do Sketchup trata a origem da cena exportada como o pivô 

do objeto. 
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Figura 17 Exemplo de um objeto e seu pivô  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Objetos são movimentados alterando a posição de seu pivô no mundo, a figura 17 tem 

um exemplo de um objeto e seu pivô. A verificação de proximidade e posição não pode ser 

realizada pelo seu pivô e sim pela área externa do objeto, para isto se fez uso dos pontos de sua 

malha tridimensional. 

 Para gerar a posição serão necessárias várias etapas, na primeira etapa se gera a posição 

do objeto mantendo a relação de distância existente inicialmente ao usuário e em seguida 

realizar vários tratamentos para realocar para uma posição válida. 
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O processo para gerar a posição do objeto segue o diagrama da figura 18: 

 

 

Figura 18 Geração da posição do objeto  

Fonte: Autoria própria. 

 

• Gerar posição inicial para o objeto 

 

Em um sistema de hierarquia um objeto filho, ou abaixo, possui coordenadas locais e 

sua posição no mundo é dada pela posição local transformada em global mantendo a relação 

atribuída na coordenada local. Este comportamento hierárquico com coordenadas global e local 

pode ser simulado com o uso das funções “TransformPoint” e “InverseTransformPoint”. 

Através deste sistema a posição do objeto é alterada diretamente, mas há uma 

consequência, a física do motor é ignorada quando uma posição é manipulada desta forma e em 

consequência ignora colisões. 

Por isto esta nova posição pode resultar no objeto passando por dentro de paredes e 

outros elementos. Nas próximas etapas descreveremos as correções aplicadas no algoritmo para 

tratar destes casos.  
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• Verificação se o objeto está do outro lado de uma parede 

 

 A segunda etapa é verificar se o objeto está totalmente ou parcialmente do outro lado 

de uma parede, chão ou teto. Isto utiliza da técnica de Projeção Linear para interpenetração de 

objetos. É necessário o uso da projeção de vetores para determinar o deslocamento de um objeto 

para corrigir casos de interpenetração. A classe Vector3 possui funções para trabalhar com 

vetores de 3 dimensões com multiplicação de vetores, distância entre pontos, projeção de um 

vetor em outro e demais utilidades. 

 

 

Figura 19 Projeção de vetores 

Fonte: Unity3D (2017a).  

 

 A figura 19 ilustra o uso da função "Project" da classe Vector3. Fornecendo um vetor a 

ser transformado “onNormal” e o vetor “vector” ao qual a projeção vai ser realizada. é retornado 

o vetor resultante da projeção do “onNormal” em “vector”, o vetor “Projection”. 
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É considerado o caso da interpenetração caso a posição do objeto esteja por dentro ou 

do outro lado de uma parede como mostra a figura 20. 

 

Figura 20 Exemplos de posições inválidas  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Pelo uso da função Linecast para verificar colisão entre a posição do objeto e o usuário 

se obtém o objeto da classe RaycastHit, responsável por retornar as informações sobre a colisão, 

o que inclui o objeto atingido, ponto de contato e o vetor normal da superfície na colisão. 

No caso de o objeto estar dentro ou do outro lado de uma superfície é necessário o 

deslocar à posição imediatamente anterior deste evento. Este deslocamento é obtido através da 

projeção de vetores existente na classe Vector3.  

 

Figura 21 função Linecast  

Fonte: Autoria própria. 

 

A linha vermelha na figura 21 representa a função Linecast com início na posição da 

câmera e final no vértice mais distante da malha do objeto, o ponto preto é o ponto de impacto 
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da linha na parede e a seta cinza é o vetor normal à superfície atingida e também a direção para 

deslocar o objeto. 

 

Figura 22 Projeção de vetor  

Fonte: Autoria própria. 

 

Pela função Project da classe Vector3 será possível obter o vetor da direção projetado 

na distância até o ponto de impacto. Utilizando o vetor de direção construído pelo vértice da 

malha até o ponto de impacto (a seta vermelha da imagem) e o vetor normal do impacto (a seta 

cinza menor), é obtida a projeção da normal com dimensão até o ponto de impacto, representado 

pela seta cinza maior na figura 22. 

Pela função Project da classe Vector3 será possível obter o vetor com a direção da 

normal do impacto com o deslocamento necessário para a correção da posição. Utilizando o 

vetor de distância construído pelo vértice da malha até o ponto de impacto (a seta vermelha da 

imagem) e o vetor normal do impacto (a seta cinza menor), é obtida a projeção do vetor normal 

com o vetor de distância, representado pela seta cinza maior na imagem acima. 

Este vetor de deslocamento irá corrigir a posição do objeto para anterior à parede. 

Este processo é realizado para todos os pontos da malha do objeto repetidas vezes até 

que nenhum dos pontos da malha apresente este tipo de erro. 

 

• Verificação se o objeto está próximo a uma parede 

 

 Deseja-se que o objeto se aproxime automaticamente de superfícies fixas como paredes, 

chão e teto a partir de uma distância determinada, este comportamento é ilustrado na figura 23. 
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Figura 23 Aproximação do objeto a superfícies  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Este raio, lançado por um Raycast, possui um tamanho predefinido e não é infinito, caso 

a parede esteja a esta distância o objeto será reposicionado como na figura. O vetor de 

deslocamento é obtido com a direção fornecida ao Raycast e a distância é obtida através do 

RaycastHit resultante da função. 

 O raio utilizado precisa necessariamente ser utilizado com origem em um ponto da 

malha, a figura 24 ilustra o erro que ocorreria caso utilize o ponto fora da malha:  

 

Figura 24 Movendo o objeto pela sua posição  

Fonte: Autoria própria. 

 

• Atribuir posição válida ao objeto 

 

A posição corrigida é atribuída ao objeto. 
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Liberação do objeto 

 

Ao liberar o botão de captura o objeto será livre de controle e ficará na posição atribuída, 

além disto é necessário restaurar quaisquer configurações manipuladas pelo script em etapas 

anteriores para que o objeto possa novamente interagir com a física do mundo. 

A liberação do objeto completa o ciclo do algoritmo até que outro objeto seja capturado 

como pode ser observado no diagrama do fluxo do algoritmo da figura 25. 

 

Figura 25 Estados do algoritmo  

Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 Interface e desenvolvimento para realidade virtual 

 

O ambiente de realidade virtual necessita de cuidados e interfaces específicas para a 

melhor experiência de usuário diferenciada ao de um programa comum. Esta interface tem de 

considerar não apenas a forma distinta de interagir com o mundo virtual, mas também das 

mudanças e limitações técnicas de suas tecnologias. Existem várias técnicas de animação e 

computação gráfica que não funcionam em um ambiente 3D proporcionado por um HMD. 

O ambiente de desenvolvimento é preparado para utilização com realidade virtual 

seguindo as instruções contidas no APÊNDICE C.  

Existe um projeto de exemplos para realidade virtual com o Unity exemplificando 

alguns tipos de movimentação e interface (UNITY3D, 2017b). Neste projeto foi criada uma 

interface protótipo utilizando de objetos 3D. 
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Uma limitação deste projeto é a falta de interface física de controle, o uso de teclado e 

mouse é negativo à experiência de realidade virtual e mesmo o joystick que vem com a versão 

final do Oculus Rift também já foi reconhecida como uma solução não ótima.  

Isto significa que é necessário haver controles específicos para aplicações em realidade 

virtual. O prefab de controle em primeira pessoa fornecido nos pacotes do Unity foi utilizado 

como base para desenvolver o movimento do usuário, isto ocasionou um problema no uso com 

o Oculus Rift. Este prefab utiliza da movimentação do mouse para mudar a direção da câmera 

e do usuário no ambiente, mas o movimento no HMD muda apenas a direção da câmera, isto 

leva a casos onde o usuário perde a referência de sua própria direção, dificultando a 

movimentação pelo ambiente. 

Para tratar este problema a interface de usuário necessita de uma referência para orientar 

a direção do usuário e mostrar à tela algum tipo de mira para informar onde o objeto precisa 

estar para poder ser selecionado. 

A interface foi criada utilizando de objetos 3D no ambiente, desenhado na tela por cima 

da câmera principal e sem interagir com outros elementos na cena. Isto foi realizado utilizando 

uma segunda câmera no ambiente que possui a mesma direção e posição da câmera principal. 

Uma esfera foi utilizada à frente da câmera em sua posição central e um objeto em forma 

de seta à frente do usuário, representando respectivamente a mira e a direção do usuário. Estes 

objetos estão alocados à camada (Layer) chamada de “UI” 

A câmera de interface utilizou o modo “DepthOnly” da opção “ClearFlags” e em sua 

“CullingMask” está selecionada apenas a camada “UI”. A propriedade “Depth” determina a 

ordem de desenho das câmeras na tela, o valor desta propriedade da câmara da interface precisa 

ser maior que o das outras câmeras. A figura 26 contém uma câmera já configurada. 

 

Figura 26 Configuração da câmera de UI  

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 27 Imagem do protótipo  

Fonte: Autoria própria. 

 

 A imagem 27 foi capturada do protótipo da interface da aplicação. Esta interface serve 

ao fim deste trabalho, mas com a aquisição de equipamentos apropriados para o controle no 

mundo virtual será necessário estudar, adaptar e criar comportamentos que melhor se adequem 

às necessidades da interação. 

 Uma cena protótipo foi construída com a utilização de todos os elementos deste trabalho 

o que inclui: Carregamento dos objetos em tempo de execução, movimentação pelo ambiente, 

interface e interação com os elementos do ambiente. 
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A cena capturada na figura 28 foi criada para demonstrar a utilização do trabalho 

realizado. 

 

Figura 28 Cena demonstrativa  

Fonte: Autoria própria. 

 

Abaixo descrição dos elementos existentes: 

1. Botões MDD102...MDD116. 

a. Estes botões ao serem acionados carregam à cena os objetos armazenados 

remotamente no AssetBundle. 

2. Botões “SALVAR” e “CARREGAR”. 

a. Armazenam e carregam as informações da cena ao banco de dados MySQL. 

Objetos são carregados pelo AssetBundle. 

3. Interface gráfica: Seta e esfera. 

a. Seta: referência visual para orientar a direção do personagem. 

b. Esfera: referência visual para interação com objetos. 

4. Habilidade de mover objetos na cena. 

5. Habilidade de interagir com objetos na cena. 

6. Funcionamento em realidade virtual com o equipamento OculusRift. 
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4.5 Cena demonstrativa 

 

Esta mesma tecnologia foi aplicada para um ambiente demonstrando a capacidade do 

programa em alterar e armazenar cenas mesmo que já tenham seus próprios móveis.  

Este ambiente foi desenvolvido no Sketchup e exportado para o Unity sem dificuldades 

e salvo dentro do banco de dados online. Na figura 29 é possível observar a versão inicial da 

sala com alguns móveis dentro do programa Sketchup. 

 

 

Figura 29 Versão do ambiente dentro do Sketchup 

Fonte: Autoria própria. 

 

O ambiente é importado para o Unity utilizando o mesmo processo descrito no capítulo 

3 para a criação dos objetos. É desejado que os móveis atuais não sejam modificados e adicione 

mais móveis ao ambiente e que guarde o novo ambiente modificado para uso futuro. 
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Figura 30 Versão inicial do ambiente dentro do Unity  

Fonte: Autoria própria. 

Na figura 30 a cena do Sketchup está funcional e começa o processo para colocar móveis 

extras ao ambiente. 

 

Figura 31 Versão final do ambiente  

Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura 31 o ambiente já está finalizado com os novos móveis e é salvo para qualquer 

alteração que possa desejar ao futuro. 
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A ferramenta criada por este trabalho possui o necessário para poder alocar novos objetos 

dentro de um ambiente pré-existente e de visualizar este procedimento com o uso de tecnologia 

de realidade virtual no equipamento Oculus Rift. 
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5 Resultados e Conclusões 

5.1 Resultados Obtidos 

 

Este trabalho demonstra o poder e as capacidades de motores gráficos para jogos e da 

sua utilidade em um ambiente de desenvolvimento BIM. O objetivo geral foi de construir um 

ambiente Virtual que permita a criação de projetos de ambientação baseados nas Tecnologias 

BIM e Realidade Virtual de fácil manuseio aos objetos e exatidão do movimento e este foi 

concluído. 

Os tópicos abordados neste projeto foram: construção e preparação do ambiente e seus 

elementos, interação e armazenamento de seu conteúdo externo ao projeto, movimentação, 

visualização e a manipulação e interação personalizada com objetos dentro da cena. 

A cena e seus elementos foram criados no aplicativo Sketchup por conta da facilidade 

e presença no mercado e preparados dentro do Unity para seu uso final. Embora tenha sido 

utilizado do Sketchup e do formato COLLADA para exportação, o Unity, e a sua concorrente 

Unreal, trabalha diretamente no formato FBX e qualquer outro aplicativo que possa fazer a 

exportação para este formato pode ser utilizado. 

Para manter a independência deste aplicativo e ainda manter sua interatividade com 

outros dentro do ambiente BIM a cena e seus elementos são armazenados em ambiente externo 

por bancos de dados MySQL e da funcionalidade Asset Bundle do Unity, tendo sido alcançado 

o uso de suas operações de armazenamento e carregamento em tempo de execução. 

A movimentação e visualização foram trabalhadas sem o uso de equipamentos 

adequados para a realidade virtual, mas trabalhadas ao ponto de facilitar futuras transições para 

metodologias melhoradas e o suficiente para ser possível utilizar o ambiente com o uso do 

equipamento Oculus Rift e interação com o ambiente através do uso de teclado e mouse. A 

seção de trabalhos futuros irá discutir sobre as necessidades de equipamentos para suprir e 

adaptar versões futuras desta aplicação. 

Um motor de jogos, Game Engines, são ferramentas focadas na criação de ambiente 

interativos e possuem ferramentas próprias para interações mais comuns e outras a permitir a 

construção de tipos diferenciados. As ferramentas de manipulação e arraste de objetos padrões 

não foram suficientes para o comportamento desejado a este trabalho e por isto foi concluído 

um script para este escalável para necessidades futuras. 
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A união destas partes permitiu alcançar um ambiente onde é possível acessar 

informações externas de um ambiente BIM, visualizar estas informações, interagir e manipular 

elementos da cena e ainda armazenar estas alterações de volta ao banco de armazenamento.  

 

5.2 Conclusões 

 

O ambiente BIM pode ser integrado com diversas ferramentas e um motor de jogos 

encaixa com muita facilidade a este ambiente. Todas as partes integradas neste trabalho podem 

ser alteradas e adaptadas para tecnologias futuras o que permite o crescimento e escalonamento 

a trabalhos futuros. 

Tanto o banco de dados como a ferramenta de modelagem podem ser facilmente 

alteradas para outras opções sendo necessário apenas o conhecimento para adaptar cada opção 

diferenciada. 

Esta ferramenta permite a visualização e interação com o ambiente BIM em 

desenvolvimento e facilita o entendimento e compreensão do que está sendo construído. 

 

5.3 Sugestões para Trabalhos Futuros 

 

O ambiente de Realidade Virtual ainda cresce e nutre várias tecnologias associadas, uma 

necessidade deste ambiente é de controles específicos ao mesmo, várias opções estão sendo 

trabalhadas e criadas neste momento para suprir esta falta. Isto não apenas muda a forma de 

interagir com o ambiente com controles diferenciados, mas também faz necessidade de uma 

interface de usuário criada especialmente para eles. 

Além da adaptação da interface do ambiente, é possível utilizar vários equipamentos 

suportados pelo motor gráfico, como comparar com os outros HMD do mercado e outros 

equipamentos para a Realidade Virtual como equipamentos de Motion Capture, esteiras 

especiais e diferentes controles. 

O script construído para a manipulação dos objetos não possui todas as funcionalidades 

que seria desejado ao ambiente, ainda não é possível girar o objeto em qualquer direção, mas 

estas e outras funcionalidades devem ser expandidas em conjunto com o equipamento utilizado 
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para o controle dentro do ambiente, diferentes do que seriam criados para uso com teclado e 

mouse. 

Conforme for sendo necessário ao futuro, é possível utilizar outras ferramentas para a 

modelagem 3D e outros banco de dados diferentes do MySQL.  

Este trabalho descreve o processo para exportar um modelo 3D do programa Sketchup, 

mas pode ser utilizado com qualquer ambiente que consiga trabalhar com o formato FBX, 

exportadores não são perfeitos e muitos dos casos e é necessário compreender se ajustes são 

necessários além da exportação utilizada. 

Para utilizar outros bancos de dados é um processo simples, único requisito é de que o 

banco de dados utilizado funcione com C# .NET 2.0 ou com Javascript e trazer estes scripts 

para dentro do projeto do Unity. 

 

Referências Ocultas para o  

(VIRTUIX, 2016) (CYBERITH, 2016) (SIXENSE, 2016) (NOITOM, 2016) 

(SOFTWARE, 2016b) (VR, 2017a) (VR, 2017b)  
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APÊNDICE A – Requisitos Para Acesso Ao MySQL Pelo Unity 

 

 

 Por padrão o Unity utiliza um subconjunto da versão .NET 2.0 do C#, fazendo-se 

necessário DLL’s específicas para uso com MySQL. Existem duas opções para utilizar as 

bibliotecas de acesso ao MySQL pelo C# de acordo a versão .NET em uso no Unity. Por padrão 

o Unity utiliza o “.NET 2.0 Subset”, mas há também a opção de utilizar o “.NET 2.0”. 

São necessárias as DLL’s MySql.data.dll, System.data.dll e a System.Drawing.dll para 

utilizar com o “.NET 2.0 Subset” que é a versão recomendada pelo Unity e a utilizada neste 

trabalho. Quando utilizando o conjunto “.NET 2.0” não é necessária a DLL 

System.Drawing.dll. 

Abaixo onde conseguir cada um destes DLL e como configurar o Unity para utilizar a 

versão .NET desejada. 

 

• MySql.data.dll  

 Este arquivo existe na pasta do conector MySQL para a plataforma .NET, baixado de 

forma independente ou adquirido ao utilizar o pacote de instalação MySQL para Windows. A 

figura 32 mostra a pasta selecionada onde o arquivo pode ser encontrado. 

 

 

Figura 32 Pasta do MySQL  

Fonte: Autoria própria. 
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A pasta do conector .NET contém DLL’s para comunicação com o banco através de 

várias versões incluindo para o .NET 2.0, onde está o MySql.data.dll.  

• System.Data.dll e System.Drawing.dll 

 System.data.dll e System.Drawing.dll existem dentro da pasta do editor do Unity. No 

local de instalação do Unity siga o caminho “...\Unity\Editor\Data\Mono\lib\mono\2.0”, dentre 

os DLL’s haverá o System.Data.dll.  

 

• Utilizando .NET 2.0 ou .NET 2.0 Subset 

A escolha da versão .NET utilizada no projeto é realizada nas configurações do player 

acessadas por “Edit>Project Settings>Player” na seção Other Settings pela opção Api 

Compatibility Level. 

 

 

Figura 33 Seleção do nível de compatibilidade de API  

Fonte: Autoria própria. 

  

A figura 33 contém o painel de configuração onde é possível selecionar a 

compatibilidade do .NET. O Unity recomenda utilizar o “.NET 2.0 Subset” para melhor 

compatibilidade com outras funcionalidades.  
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APÊNDICE B – Script C# De Acesso Ao MySQL Pelo Unity 

 

 

 

Figura 34 Fluxo da comunicação com banco MySQL  

Fonte: Autoria própria. 

 

 O processo para a comunicação com o banco de dados é representado pela figura 34, 

desde a conexão, o uso das operações CRUD e a finalização da conexão. CRUD é acrônimo 

para as operações básicas de acesso a um banco de dados, respectivamente às de Ler Dados, 

Inserir Dados, Atualizar Dados e Remover Dados. 

 Dentro deste capítulo será demonstrado todo o conteúdo necessário para a construção 

de um script em C# para o acesso a um banco de dados MySQL utilizando da API do Unity. 

 Os tópicos a serem abordados em ordem: 

1. Preparando ambiente de desenvolvimento 

2. Declaração de variáveis 

3. Iniciar conexão ao banco MySQL 

4. Inserir Dados  

5. Remover Dados 

6. Ler Dados 

7. Atualizar Dados 

8. Finalizar conexão ao banco MySQL 

 

  



66 

 

 

 

1. Preparando ambiente de desenvolvimento 

 

As bibliotecas na figura 35 são necessárias ao script: 

 

Figura 35 Bibliotecas para banco de dados  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Abaixo a descrição de cada uma: 

• UnityEngine: necessária para utilização de scripts que interagem com o Unity 

• UnityEngine.SceneManagement: contém as funções necessárias para manipulação e 

acesso de informação relacionadas à cena em uso. 

• MySql.Data e MySql.Data.MySqlClient: possuem as funções de comunicação do C# 

com o banco de dados MySQL. 

• System, System.Data, System.Collections e System.Collections.Generic: bibliotecas 

com funções relacionadas ao sistema e estruturas de dados como listas. 
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2. Declaração de variáveis 

 

 

Figura 36 Variáveis  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Pela figura 36 as duas primeiras linhas com variáveis do tipo “string” e “float” servem 

para armazenar as informações dos objetos a serem salvos, “objetos” armazena os objetos da 

cena. 

 As variáveis “salvando” e “carregando” sinalizam respectivamente que uma execução 

de salvar objetos ou de carregar objetos está em andamento. 

 Na seção inferior a “string” de nome “endereco” armazena o endereço de conexão, a 

amostra acima é um exemplo e os seguintes elementos devem ser alterados conforme 

necessário:  

• “Server” identifica o endereço do servidor, “localhost” significa conexão local, para 

conexões externas será necessário trocar este pelo endereço IP de destino;  

• “Database” está identificando o banco de dados a ser acessado no servidor, “novobd” é 

o nome do banco de dados em uso;  

• “User ID” é o nome do usuário registrado para este servidor; 

• “Password” é a senha para o “User ID” definido, se a senha for em branco (sem senha) 

deixe o espaço vazio; 

As variáveis “conexao”, “comando” e “leitor” servem respectivamente para administrar a 

conexão com o servidor MySQL, para instruir e executar comandos e para ler fluxos de dados 

do servidor. 
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Figura 37 Estrutura para objetos no banco de dados  

Fonte: Autoria própria. 

  

A variável “data”, conforme a figura 37, é uma estrutura de dados auxiliar de armazenar 

objetos no formato como está no banco de dados, serve para receber a informação do banco de 

dados e também para preparar objetos a serem salvos. “_ObjetosBanco” utiliza da estrutura de 

dados “List<>” para criar e armazenar uma lista de objetos do tipo “data”. 

 

3. Iniciar conexão ao banco MySQL 

  

Na figura 38 a função “Awake()”, da API do Unity, é executada quando o script é 

carregado e fará a conexão com o banco de dados. 

 

Figura 38 Função Awake  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Esta função irá criar uma nova conexão para o atributo “conexao” utilizando do 

endereço de conexão fornecido. 
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4. Inserir Dados  

 

As informações dos objetos são preparadas e depois inseridas no banco de dados. 

 

• Preparando dados a serem salvos 

 

 

Figura 39 Preparando os dados para inserir no banco  

Fonte: Autoria própria. 

 

 O algoritmo da figura 39 prepara os objetos da cena em forma que podem ser inseridos 

no banco de dados. 

 A variável “objetos” está recebendo o retorno da função “FindGameObjectsWithTag 

()” com argumento “Salvavel”, esta função irá procurar e retornar todos os objetos identificados 

com a tag de nome “Salvavel” na cena do Unity. 

 Dentro do laço “foreach” todos os objetos com o identificador da tag serão convertidos 

para a estrutura “data” no intento de facilitar o armazenamento no banco de dados. A maioria 

destas linhas de código são simples acessos do campo “GameObject”, diferindo para os 

atributos “nomeNivel” e “tipoObjeto”, explicados a seguir. 

 A variável “nomeNivel” necessita do nome da cena atual, para isto utiliza do 

“SceneManager”, um auxiliar para toda e qualquer ação relacionada à manipulação de cenas no 

Unity. Neste código é utilizado para adquirir o nome da cena em execução. 
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 A variável “tipoObjeto” guardará o nome do tipo de objeto armazenado, este campo é 

o utilizado para buscar os metadados no banco MySQL, foi definido que o nome dos objetos 

deverá ser o mesmo para acessar suas informações dentro do banco. Além de buscar o nome do 

objeto é necessário limpar textos extras que possam existir, ao instanciar novos objetos o Unity 

por padrão escreve “(Clone)” ao final, isto é limpo com auxílio da função Replace. 

 Ao final do laço a operação “_ObjetosBanco.Add (itm);” irá adicionar o objeto à lista 

de objetos prontos para salvar.  

 

• Inserir os dados no banco de dados 

 

 

Figura 40 Função para inserção de dados  

Fonte: Autoria própria. 

 

Na figura 40 segue a função de inserir os dados no banco, a primeira linha neste 

procedimento contém a chamada da função de preparação dos dados, que armazenará todos os 

dados necessários em objetos do tipo “data” na variável “_ObjetosBanco”. 

A segunda linha cria uma string para armazenamento da query de MySQL que será 

realizada no banco para a inserção dos dados. 
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 A query utiliza o procedimento “INSERT INTO...” na tabela de nome “nova_tabela” 

com seus respectivos campos entre os parênteses e seus valores com “VALUES (...”. Cada valor 

está com uma interrogação antes para ser utilizado como parâmetro MySQL na inserção. 

 O comando “using (...)” neste contexto é diferente do utilizado durante a importação de 

bibliotecas, ele tem a função de determinar que esta variável será utilizada apenas no escopo 

definido pelas chaves “{ ... }” que se abrem diante dele, o programa ao reconhecer o fechar do 

escopo, com “ } ”, irá invocar a função “dispose” da variável referenciada dentro de seus 

parênteses. Isto no contexto de banco de dados significa que ao utilizar “using (conexao)”, ao 

encerrar o escopo será invocada a função “conexao.dispose()” para encerrar as utilidades não 

mais necessárias desta conexão. 

 O laço cria um comando com a query e preenche seus parâmetros. Isto permite reutilizar 

a query para valores diferentes de parâmetros. “comando.Parameters.AddwithValue(...)” 

adiciona o valor ao parâmetro, tendo como argumentos o nome do parâmetro e o valor a ser 

atribuído. Ao final do laço o comando é executado e repete o processo para cada objeto existente 

dentro da lista de “_ObjetosBanco”. 
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5. Remover Dados 

 

Figura 41 Função para excluir dados da tabela  

Fonte: Autoria própria. 

 

A função “ExcluirDados()” da figura 41 utiliza a query com o comando SQL “DELETE 

FROM...” para remover dados da tabela. O comando especificado acima deleta todas as 

entradas da tabela que pertençam à cena atual, mas pode ser modificado para excluir outros 

conjuntos específicos de elementos.  
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6. Ler Dados 

 
Figura 42 Função para ler dados do banco  

Fonte: Autoria própria. 

 

A função “LerDados()” da figura 42 lê os dados do banco. Primeiro verifica se a lista 

de objetos está instanciada e a esvazia caso não esteja. A função faz uso de um iterador existente 

na biblioteca do MySQL acessado pelo comando “comando.ExecuteReader()” para a variável 
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“leitor”. O laço utiliza o iterador para armazenar cada elemento como um objeto do tipo “data” 

na lista “_ObjetosBanco”. 

 

7. Atualizar Dados 

 

Para atualizar os dados é utilizada a query “UPDATE” do SQL que necessita de uma 

busca pelos elementos a serem atualizados, o campo “nome” está sendo utilizado para esta 

busca. Por isto é necessário garantir que os nomes sejam diferenciados e não permita o caso de 

serem criados nomes iguais. A função pode ser conferida na figura 43. 

 

Figura 43 Função para atualizar os dados do banco com os objetos da cena  

Fonte: Autoria própria. 
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8. Finalizar conexão ao banco MySQL 

 

A função “OnApplicationQuit()” da figura 44 é executada quando o programa é 

finalizado e encerrará a conexão com o banco. 

 

Figura 44 Função OnApplicationQuit  

Fonte: Autoria própria. 

 

Esta função irá fechar a conexão caso exista pela função “Close()” e  a terminar caso 

ainda esteja aberta utilizando “Dispose()”. 
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APÊNDICE C – Preparando Ambiente Para Realidade Virtual 

 

 

Para utilizar o equipamento Oculus Rift no Unity é necessário configurar a plataforma 

Oculus e a editor do motor de jogos. 

Antes de trabalhar no editor é necessário instalar o pacote de configuração do 

equipamento utilizado, este trabalho utilizou o OculusRift e seu pacote pode ser encontrado em 

seu site8. 

Siga as instruções e certifique de que o equipamento está funcionando. 

A configuração padrão inibe o uso do equipamento em aplicativos não autorizados, siga 

os passos abaixo para liberar o uso. 

 

Figura 45 Configurando o OculusRift  

Fonte: Autoria própria. 

 

 No aplicativo do Oculus vá ao símbolo da engrenagem e selecione a opção “Settings” 

como pode ser visto na figura 45. 

                                                 
8 (VR, 2017b) 
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Figura 46 Libere o uso de fontes desconhecidas  

Fonte: Autoria própria. 

 

 Na figura 46 o programa apresenta a tela de configurações, nas opções à esquerda 

selecione “General” e ative a opção “UnknownSources” que estará desativada. 

Para ativar o funcionamento do equipamento no Unity é necessário configurar as opções 

do “Player” como na figura 47: 

 

 

Figura 47 Configuração do Player  

Fonte: Autoria própria. 

 

Acesse pelo menu superior do editor do Unity “Edit>Project Settings>Player”, o 

inspetor terá as configurações do Player para todas as plataformas. Procure a aba que pertence 
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ao tipo “standalone” (destacado na imagem acima) e selecione a opção para ativar o 

funcionamento de realidade virtual. 

Este projeto faz uso do equipamento OculusRift e por isto necessita apenas da biblioteca 

para o mesmo, o procedimento para outras bibliotecas é o mesmo acima e outras podem ser 

adicionadas pelo símbolo “+”. 

 

 

 


