
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: UNIVERSIDADE 3D - PROGRAMAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL 3D E MODELAGEMTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS TORRICELLIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA BOTELHO DE MORAESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALEX CANDIAGOORIENTADOR(ES): 



Universidade 3D - Programação em ambiente virtual 3D e modelagem

Resumo

O uso de tecnologia na educação cresce exponencialmente a cada ano, já que a 

interação ajuda como complemento estudantil. Para tanto, o projeto visa trazer a 

realidade da universidade para sua representação em um ambiente virtual 3D. A 

imersão provocada aproximará mais o estudante da instituição, com a visão em 

primeira  pessoa tornando o  aluno o  próprio  personagem do ambiente.  Como 

apoio,  foi  pesquisado  projetos  semelhantes  realizados.  Com  aplicações 

baseadas em jogos, é descrito a modelagem e a programação básica para o 

desenvolvimento  neste  artigo  assim  como  os  métodos  utilizados  a  partir  de 

plantas baixas e modelos criados em massa própria com dimensões em escala 

da unidade. Estes feitos com o suporte dos softwares Autodesk Maya e Unreal  

Development Kit  respectivamente. Os resultados são a conclusão do ambiente 

estrutural, assim como grande parte dos materiais e a programação básica de 

animações ocorrentes no mesmo. 

Introdução
     

O  conhecimento  é buscado não só  na sala  de  aula  com um professor,  mas 

também  adquirido  em  meios  tecnológicos,  principalmente  pelos  jovens.  Isso 

porque  aprendemos  melhor  quando  vivenciamos,  experimentamos,  sentimos 

(Moran, 2009). E é o que a inovação tecnológica provoca em muitos usuários.

Um dos métodos utilizados para aprendizagem é o ambiente virtual. Este pode 

ser conceituado como sendo uma exibição gerada no computador que permite ou 

obriga o usuário a ter a sensação de estar presente em um ambiente diferente do 

que ele está atualmente (Schroeder, 2008). 

Outros projetos já foram desenvolvidos com o intuito de ensinar por  meio do 

virtual  como:  “Modelagem  e  animação  de  estruturas  3D  para  auxílio  ao 

entendimento de artigos científicos da química molecular”  (Bareato,  Rodrigo1; 

Pereira,  Paulo  F.1;  Silva,  Rener  B.1;  Bittar,  Thiago  J.;  Longo,  Elson.)  e  “Os 

resultados de aprendizagem associados à implementação em sala de aula de um 

vídeo game temático de biotecnologia” (Barko, Tim; Sadler, Troy D.).



Este  projeto  visa  mostrar  a  representação  da  arquitetura  da  universidade 

desenvolvendo as funcionalidades que a mesma deverá fornecer. Assim, deve-se 

ter uma análise do conteúdo a ser desenvolvido presente no mundo real, já que 

como educacional  envolvem conceitos  didáticos  que deverão  ser  levados em 

conta no projeto. Para que até o personagem possa ser explorado pelo usuário 

conforme suas necessidades facilitando o aprendizado do mesmo e suas dúvidas 

devam ser supridas. Nesta parte das ações do ambiente, o desenvolvimento tem 

o suporte do software Unreal Development Kit como eficiente na elaboração das 

animações por meio de scripts. 

E claramente, a representação física é o resultado da modelagem da estrutura e 

todos os materiais presentes na unidade da forma que tornar a aparência mais 

próxima do real. Para tanto, o software Autodesk Maya é optado. Aliás, softwares 

estes apresentados no decorrer deste artigo.

Objetivos

Oferecer ao acadêmico mais uma forma de aprendizagem com a representação 

da unidade educacional em um ambiente virtual em 3D, por meio da aplicação de 

todo funcionamento da mesma no modelo em criação da universidade.

 
Metodologia 

Revisão bibliográfica; Desenvolvimento de software e teste de software.  

Desenvolvimento

Subitem 1 - Universidade 3D

O projeto  representa  o  campus  IV  de  uma instituição  de  ensino  superior.  O 

ambiente foi representado a princípio em uma planta baixa e em massa própria 

para  estudos  das  técnicas  a  serem  trabalhadas,  que  é  importante  para 

apresentações posteriores do projeto. 

O mesmo está sendo desenvolvido em low poly, baixo número de polígonos no 

objeto, exigindo mais da textura que será feita no software ZBrush com o suporte 

do Adobe Photoshop CS6. 

A modelagem é feita no  Autodesk Maya e a mecânica do ambiente, no  Unreal  

Development  Kit.  Depois,  será  feita  a  elaboração dos  HUDs que  são  menus 



interativos, um de inicio do ambiente e outro no momento que o acadêmico vai 

estar jogando. O software a ser usado será o Adobe Flash Profissional.

Subitem 1.1 - Funcionamento

Baseado  em  técnicas  de  jogos,  o  ambiente  virtual  funcionará  em  primeira 

pessoa.  Segundo (Moran,  2011):  A educação é válida quando consegue que 

mais  pessoas  se  sintam  motivadas  intimamente  a  desejar  ampliar  seu 

conhecimento,  sua sensibilidade,  seus canais de comunicação,  suas atitudes, 

práticas e valores em cada etapa das suas vidas.  E como forma de buscar a 

motivação  no  acadêmico,  este  será  composto  de  missões  resultante  em 

conquistas para que o jogador tenha credibilidade no que está aprendendo a 

cada passo dado. 

As missões iniciais são:

1. Passar pela catraca inserindo dados de entrada.

2. Consultar horários das aulas e seguir até a ocorrente.

3. Receber desafio a ser feito.

4. Coletar itens para o desafio. 

5. Concluir o desafio. 

Como foi dito, o jogo terá um menu interativo (HUD) no momento da interação do 

jogador com o ambiente. Neste menu, terá um botão que sucede num mapa do 

ambiente, este será elaborado também com base nas plantas baixas que foram 

criadas para o desenvolvimento do projeto e servirá de orientação ao jogador.

Subitem 1.2 – Plantas Baixas

As plantas baixas feitas representam todos os andares do ambiente real (cada 

uma, um andar). A criação efetuou-se a partir da análise da unidade e teve um 

grande  êxito  na  construção  do  esboço  em  massa,  e  consequentemente,  na 

modelagem da estrutura da unidade, já que esta dependia do conhecimento do 

local.

Na Figura 1, mostra a planta baixa do térreo como exemplo:



Figura 1 – Planta baixa do térreo

Subitem 1.3 - Modelagem 

A modelagem teve início  dos materiais  que compõem a universidade até por 

forma  de  estudos,  já  que  é  preciso  conhecer  as  técnicas  utilizadas  e  a 

ferramenta. Por preferência em objetos pequenos que podem ser refeitos sem 

problema  de  tempo.  Mas  depois  da  adaptação  ao  software,  segue  para  a 

estrutura do ambiente acadêmico até para estudar a mecânica do mesmo de 

interações  com o  personagem e  os  materiais,  estes  assim como a  estrutura 

participam deste  processo.  E para  a  física  do ambiente,  adota-se  o  software 

Autodesk Maya.

Subitem 1.3.1 - Autodesk Maya

O software  Autodesk Maya é completo para desenvolvimento de jogos 3D. Por 

haver muitas ferramentas, recomendasse criar uma barra customizada com as 

utilizáveis durante o desenvolvimento. Para o projeto, é utilizado as ferramentas 

relacionadas a modelagem.

Na  Figura  2,  pode-se  ver  o  modelo  da  estrutura  em  XRay,  assim  como  a 

numeração ao lado das Tris, importante para controle do desenvolvimento em 

low poly.



Figura 2 – Modelo da estrutura em XRay

O método de criação adotado para os modelos foi usando as formas primitivas, é 

classificado como uma maneira rápida para a construção em  low poly,  já que 

esta  técnica  envolve  a  seleção  de  primitivos  que  se  aplica  ao  modelo  em 

construção.

Subitem 1.3.2 – Exportação

Como  no  projeto  a  mecânica  será  aplicada  com  o  suporte  do  Unreal  

Development  Kit,  é  necessário  exportar  os  modelos  feitos  no Maya  para  um 

formato suportado pelo UDK, no caso o FBX.

FBX  é  uma  abreviação  de  Filmbox.  Esse  formato  permite  que  usemos  dos 

softwares o que desejamos para a melhor criação do ambiente virtual em 3D.

     
Subitem 1.4 - Programação

A  parte  da  programação  refere-se  a  dar  vida  ao  ambiente.  Fazer  o  mesmo 

funcionar  conforme o  previsível  com base no mundo real.  O mundo em que 

vivemos é uma realidade, o mundo dos jogos é uma realidade virtual – cabe ao 

programador  imaginar,  estruturar,  construir  o  jogo,  cabe  ao  utilizador/jogador 

utilizá-lo nos seus limites (Velasquez, 2009). E para início, é necessário analisar 

as ações que ocorrerão no ambiente. 

Ações como:



- Movimento da porta

- Movimento do elevador

- Aproximação da câmera para ler algo ou executar uma ação

- Ligar e desligar as luzes

- Coletar um objeto

Depois da análise, fica mais visível  como deverão ocorrer tais ações e o que 

estas irão exigir do aplicativo. No caso, o Unreal Development Kit.

Subitem 1.4.1 – Unreal Development Kit

O Unreal Development Kit é um aplicativo complexo, fornece toda ferramenta que 

você precisa para produção de games em 3D a diversas plataformas. No projeto 

se aplica a montagem do ambiente com os modelos feitos no Autodesk Maya, a 

textura feita no  ZBrush, a programação para a mecânica do mesmo e conexão 

dos  HUDs criados no  Adobe Flash Profissional ao ambiente e esquemática do 

jogo.       

O UDK oferece uma linguagem própria para tal feito, esta é  UnrealScript. Com 

ela,  elabora-se o desenvolvimento  de  scripts,  quando não é feito  a  utilização 

mesmo de prontos, com o suporte da ferramenta UnrealKismet.

A linguagem  UnrealScript é baseada na C++. Segue na Figura 3 um exemplo 

padrão do UDK: UDKPlayerControler.uc. 



Figura 3 – Script de controle do jogador

Este script editável encontra-se na pasta Classes da UDKBase. Como o próprio 

nome diz, corresponde ao controle do jogador (padrão do UDK). De fato, não é 

interessante editá-lo já que este pode servir futuramente. Então, pode-se criar 

uma classe herdeira deste padrão. Ou seja, as definições ‘Default’ aplicadas a 

essa, serão herdadas pela criada, a qual você pode adicionar mais funções sem 

alterar a padrão.

Existem duas extensões para os scripts do UDK. A .uc refere-se aos editáveis e 

.u aos já compilados para a execução no UDK. 

Ao criar um script, o UDK identifica na próxima inicialização. Na confirmação, ele 

acaba compilando o script criado, gerando-o como .u e pronto para execução, ou 

retorna um erro caso o tenha.

Subitem 1.4.1.1 – UnrealKismet

O  UnrealKismet é  uma  ferramenta  elaborada  para  conexões  interativas  do 

aplicativo  em  desenvolvimento.  Ela  pode  ser  facilmente  manuseada  por  não 

programadores, já que ela não requer o conhecimento para tal função.

Uma das  aplicações essenciais  feitas  com ela  foi  a  do  movimento  da  porta.  

Considerando que ao chegar perto dela, esta deve abrir e quando sair fechar, no 

UnrealKismet,  adiciona  um  Trigger  no  local  dado  como  evento  touch(toque), 

conecta com a porta e adiciona um novo  UnrealMatinee para a animação. Ou 

seja, ao toque do personagem na área delimitada pelo Trigger, a porta abre, do 

contrário, fecha.



Figura 4 - UnrealKismet: animação da porta

O movimento estabelecido é em frames. E para o feito, deve-se determinar a 

chave inicial, deslocar o Pivot da porta para a lateral fixa a parede, e aplicar uma 

rotação  de  45  graus  marcando  em  seguida,  a  chave  final.  Com  isso,  o 

UnrealMatinee capta como sucederá a animação e sua velocidade. Quanto mais 

frames, mais devagar.

Figura 5 – UnrealMatinee: Animação das portas

Depois de aplicar o movimento da porta, acabou sendo mais visível o que será 

feito com os outros. Como no caso do elevador que em um sentido diferente, de 

cima para baixo e vice versa,  será controlado por  botões.  Ou o objeto a ser 

aproximado, quando tocado terá um ângulo da câmera diferente sobre.

Neste processo, que se vê a importância de estudar as ações necessárias no 

ambiente. Quando já tem em mente tudo que precisa animar e como a animação 

funciona no mundo real, ao desenvolver uma na ferramenta as próximas ficam 

mais claras de como fazer. 

Resultados

Com as pesquisas feitas, foi possível fazer do projeto, não desconsiderando a 

possibilidade de alterações, a criação de grande parte dos materiais do ambiente 

como  sua  estrutura  por  completo  e  a  programação  básica  das  interações 



presentes  nele.  Entretanto,  a  validação do ambiente e seu funcionamento  na 

plataforma destinada, o computador, será feita posteriormente.

Considerações Finais

Este  artigo  apresentou  métodos  do  desenvolvimento  da  modelagem  e 

programação básica da Universidade 3D, projeto que servirá como complemento 

estudantil ao acadêmico, dando ao mesmo uma forma atrativa de aprender os 

conceitos  impostos no núcleo estudantil.  Esta  pesquisa  servirá  como apoio a 

pesquisadores da área de desenvolvimento de ambientes virtuais com métodos 

apresentados. 

Os resultados atingidos até o momento foram os esperados, pois a aplicação do 

que foi pesquisado teve êxito no ambiente visualmente. Os funcionamentos do 

UDK  foram  satisfatórios,  entretanto  a  validação  será  feita  na  plataforma 

destinada posteriormente. 

Portanto, a continuação da pesquisa é viável  por estar seguindo um caminho 

rentável  de conhecimento e próximo de um resultado final  muito  eficiente de 

apoio  ao  acadêmico,  além  de  motivacional  e  inicio  para  pesquisadores  que 

planejam contribuir para a área educacional.
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