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1. RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa pretende analisar a contribuição da Realidade Virtual 

e Realidade Aumentada para a representação dos projetos de arquitetura como 

ferramenta em auxílio ao desenvolvimento da atividade profissional. O avanço 

tecnológico contribui em todas as áreas do conhecimento, e abriu na arquitetura novas 

possibilidades de atuação no mercado. A representação gráfica é essencial tanto para 

os profissionais da arquitetura quanto para os clientes. Com o desenvolver tecnológico 

saímos do desenho bidimensional feito a mão no papel e passamos para computação 

gráfica bidimensional e tridimensional com auxílio de softwares de modelagem 3D, e 

atualmente temos a possibilidade de imersão no ambiente virtual. Com o auxílio da 

terceira dimensão, “mergulharmos” em uma nova realidade, a Realidade Virtual (VR 

– “virtual reality”), e temos a interatividade da Realidade Aumentada (AR – 

“augmented reality”). A realidade virtual, tem-se como a realidade imersiva, 

multissensorial, onde o usuário é levado a uma nova realidade onde tudo o que é 

visualizado, são imagens geradas por computação gráfica, ficando o espectador 

isolado por um curto prazo de tempo do mundo real. Com a realidade aumentada, 

considerada não imersiva, onde a parte gráfica, não real, é inserida na realidade por 

meio de computação gráfica, é possível inserir um objeto ou personagem na visão real 

do espaço. Realidade virtual, realidade aumentada e suas variações representam 

técnicas de interface computacional gráfica que utilizam o espaço tridimensional.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento da tecnologia auxilia as mais diversas áreas profissionais, 

e na arquitetura permitiu abrir mão de não somente utilizar a representação 

bidimensional tradicionalmente empregada desde muito antes dos computadores 

sequer existirem, como permitiu melhor representar a ideia elaborada pelo arquiteto. 

Após o surgimento dos computadores e dos softwares de desenho, o trabalho do 

arquiteto e urbanista passou a ser facilitado e agilizado com o uso destas tecnologias, 

mas tambem pôde ser melhor representado, onde temos como atual exemplo a 

Realidade Virtual e a Realidade Aumentada, que tem como foco a aproximação das 



representações digitais à realidade que percebemos diariamente, e que serão o foco 

desta pesquisa. 

 

3. OBJETIVO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição e aplicação da 

Realidade Aumentada e a Realidade Virtual para a representação de projetos de 

Arquitetura e Urbanismo, observando os avanços tecnológicos que podem ser 

aplicados dentro da área da visualização arquitetônica e verificando as vantagens e 

desvantagens sobre os métodos de representação tradicionais bidimensionais como 

renderizações fotorrealistas ou tridimensionais, como maquetes físicas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A pesquisa será desenvolvida através de revisões bibliográficas em literaturas 

atuais, artigos científicos, dissertações, teses e informações disponíveis por meio 

eletrônico com a pretensão de aprofundar o conhecimento sobre a área de 

representação de projetos arquitetônicos por meio de ambientes e objetos virtuais. O 

estudo visa abordar o conhecimento a respeito de sua aplicação na arquitetura e 

urbanismo, estabelecendo uma linha de investigação que levantará o material 

necessário para justificar as vantagens do objeto de estudo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A representação de projetos e seus ambientes é essencial para que os clientes 

e usuários compreendam o que é oferecido. Para que leigos compreendam o projeto 

e tenham uma boa experiência com um ambiente que ainda não foi construído, a sua 

representação gráfica deve ser limpa e clara. Segundo Grilo (2001), são os 

instrumentos de representação que definem os limites, e a imaginação do criador é a 

parte mais importante, que deverá ser verbalizada e representada. 

O avanço tecnológico permitiu o desenvolvimento de softwares de modelagem 

3D, o que facilitou para que um usuário leigo compreenda um projeto arquitetônico 

com mais facilidade. É nítido que a representação projetual que se aproxima da 

realidade é sempre a mais facilmente compreendida pelo cliente. 



A partir deste pretexto, o desenvolvimento de tecnologias de computação 

gráfica possibilitou que a pessoa esteja inserida completamente dentro de um 

ambiente virtual com objetos virtuais  por meio de equipamentos específicos, o que se 

chama de Realidade Virtual, ou que um objeto virtual seja inserido em nosso ambiente 

real, sobrepondo componentes gráficos no ambiente real, também conhecida como 

Realidade Aumentada. Estas tecnologias permitiram que a representação gráfica 

buscada pelo profissional arquiteto fosse mesclada com a realidade cotidiana, sendo 

assim difícil distinguir o que é real do que não é, possibilitando uma imersão na 

‘realidade’ do objeto arquitetônico projetado pelo arquiteto e urbanista. 

Ambas realidades dependem de processamento em tempo real, por isso são 

parte da evolução tecnológica, tanto de software quanto hardware. Realidade virtual, 

realidade aumentada e suas variações representam técnicas de interface 

computacional gráfica que utilizam o espaço tridimensional. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Com as informações colhidas nesta fase primária da pesquisa, é possível 

perceber que há um mercado crescente para a Realidade Virtual e a Realidade 

Aumentada na área da Arquitetura e Urbanismo, onde é possível demonstrar para o 

cliente uma proposta projetual com detalhes extremamente realistas. Estas 

tecnologias ainda podem ser consideradas novas, são poucos os que tem acesso a 

elas e entendem o seu funcionamento, e ainda há muito a se desenvolver para que 

elas se tornem algo viável para o dia a dia de um profissional no mercado de trabalho. 
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