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RESUMO 

HEIDEMANN, Gustavo Zatt. Aplicando diversas técnicas de Realidade Aumentada no 

desenvolvimento de um jogo. Itajaí, 2011. 51 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Ciência da Computação)–Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, Universidade do 

Vale do Itajaí, Itajaí, 2011.  

 

A tecnologia atualmente vem evoluindo a cada dia que passa e há um destaque disto na área de 

jogos e aplicativos interativos. Mas quando se fala em interatividade deve-se ter em mente que 

sempre há uma busca pelo meio mais fácil de interagir, é então pensando nisso que a área da 

realidade aumentada traz para mais próximo do usuário esta interação, permitindo que possa, por 

exemplo, utilizar o corpo para interagir. Há, no entanto uma deficiência tecnológica muito grande 

ainda nesta área, a pouca integração das ferramentas, por exemplo, é uma delas, sendo assim há a 

necessidade de desenvolver trabalhos de pesquisa dentro desta área que permita uma maior 

integração de recursos. Neste trabalho houve o desenvolvimento de uma aplicação no intuito de 

promover a integração de várias ferramentas e técnicas para tornar um ambiente de realidade 

aumentada mais intuitivo. Sendo assim este trabalho tem como objetivo desenvolver uma aplicação 

que integre essas técnicas e ferramentas. A construção de um jogo é uma boa maneira de 

demonstrar isto de modo mais abrangente. Foram utilizadas diversas ferramentas que utilizam 

diversas técnicas para realizar detecção de movimento, objetos e cores, e também uma ferramenta 

para reconhecimento de voz que permite ao jogador utilizar-se de comandos de fala. Essas 

ferramentas são o JavaCV, o ARToolKit e para o reconhecimento de voz o Sphinx-4, assim como 

também o Java3D para exibição e montagem da imagem. A integração destas ferramentas se 

mostrou possível, embora haja ainda alguns pontos a serem vistos e tratados, para que ela se torne 

mais dinâmica e flexível. Além de se mostrar possível, a integração das técnicas e ferramentas 

prova que é possível construir aplicações mais ricas em recursos. 

 

Palavras-chave: Jogo. Realidade Aumentada. Visão Computacional. 
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ABSTRACT 

The current technology is evolving with each passing day and there is an emphasis on this area of 

games and interactive applications. But when it comes to interactivity should be borne in mind that 

there is always a search for the easiest way to interact, then thinking about it is that the area of 

augmented reality brings it closer to the user interaction, allowing that you can, for example, use 

the body to interact. There is however a very large technological deficiency in this area yet, the 

poor integration of tools, for example, is one of them, so there is a need to develop research 

projects within this area to allow greater integration of resources. This work was the development 

of an implementation in order to promote the integration of various tools and techniques to make 

an augmented reality environment more intuitive. Thus this work aims to develop an application 

that integrates these techniques and tools. Building a game is a good way to demonstrate this more 

broadly. Were used several tools that use various techniques to perform motion detection, objects 

and colors detection, and also a tool for voice recognition that allows the player to make use of 

speech commands. These tools are JavaCV the ARToolKit and the voice recognition Sphinx-4, as 

well as the Java3D to display and mount the image. The integration of these tools proved to be 

possible, although there are still some points to be seen and treated so that it becomes more 

dynamic and flexible. In addition to shows as possible, the integration of these tools and techniques 

proves that you can build applications more rich in resources. 

 

Keywords: Game. Augmented Reality. Computer Vision. 

 



1  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento tecnológico abre um número cada vez maior de possibilidades, e 

principalmente na área de jogos isso está bem evidente, por exemplo, com o lançamento do 

videogame Nintendo Wii, no qual as ações podem ser passadas ao console através de movimentos 

do jogador, diferentemente de utilizar botões (NINTENDO, 2010), no entanto este ainda utiliza um 

controle de mão para perceber os movimentos, enquanto uma das mais novas tecnologias, a qual foi 

lançada no fim do ano de 2010, de detecção de movimentos chamado Kinect, identifica os 

movimentos do jogador sem o manuseio de qualquer aparelho. O Kinect é um dispositivo 

desenvolvido pela Microsoft, antes conhecido como Project Natal (MICROSOFT 

CORPORATION, 2010). 

Não somente na interação se vê uma melhoria, mas também na qualidade dos desenhos. Os 

jogos que utilizam três dimensões (3D) vêm se tornando cada vez mais parecidos com a realidade. 

E é no contexto do real mais o virtual onde se pode encontrar a tecnologia da Realidade 

Aumentada (RA), que consiste na inserção de objetos virtuais no ambiente físico, mostrada ao 

usuário, em tempo real, com o apoio de algum dispositivo tecnológico, usando a interface do 

ambiente real, adaptada para visualizar e manipular os objetos reais e virtuais. (KIRNER; KIRNER, 

2008). 

A RA utiliza técnicas de visão computacional, que se define pela automatização e integração 

de uma grande quantidade de processos e representações usadas pela percepção visual (BALLARD; 

BROWN, 1982), no caso da RA, a percepção de cores, objetos e movimentos. Sua utilização está 

sendo difundida em diversas áreas, tanto na saúde, entretenimento, engenharia, entre outras áreas 

(AZUMA, 1997). Como é possível notar, não somente na área de jogos essa tecnologia esta 

difundida, porém, é nesta área que ela está mais difundida, e onde sua exploração é mais tenaz. 

Em jogos essas técnicas estão começando a ser mais utilizadas, no entanto ainda é uma 

tecnologia muito nova nesta área. (SISCOUTTO; COSTA, 2008). Algumas grandes empresas como 

a SONY já estão utilizando estes recursos da RA para seus jogos, como por exemplo, o jogo EyePet 

lançado em outubro de 2009 para o vídeo game Playstation, neste jogo uma câmera capta um 

marcador que representa um animal de estimação com o qual o jogador pode interagir, tanto através 

de cartões marcados, que a câmera identifica e transforma em um objeto em três dimensões, quanto 
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pelo movimento da mão ou também outros objetos que possam ser reconhecidos pela câmera, até 

mesmo um desenho em papel. (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE, 2010).  

Um jogo mais antigo lançado também para Playstation em outubro de 2007, chamado The 

Eye of Judgment, já contemplava o reconhecimento de marcadores, e este consiste em um jogo de 

cartas, no qual as próprias cartas continham os marcadores reconhecidos pelo console. No jogo há 

várias modalidades, e dentre elas há a modalidade de conquista de território em que cada jogador 

coloca uma carta que representa um personagem, uma magia ou uma função a ser realizada, com o 

objetivo de batalhar pelo território alheio. (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE, 

2010). 

Há de fato alguns jogos e equipamentos desenvolvidos por grandes empresas que buscam 

trazer a realidade do jogo para a do jogador, no entanto, as empresas citadas acima pesquisam e se 

utilizam dessas tecnologias para fins comerciais, sendo assim o meio de pesquisa acadêmico ainda 

necessita de um grande avanço e muito trabalho para alcançar tecnologias semelhantes. Há muitas 

pesquisas e estudos que ainda podem ser feitos na área de RA e de RA aplicada a jogos visto que é 

uma área relativamente nova. 

Dentro da computação a RA vem se destacar principalmente dentro do campo de 

computação gráfica, já que a mesma utiliza-se de técnicas de visão computacional, como já 

comentando anteriormente, essas técnicas sendo de análise de imagens e também ao que se refere a 

análise espacial, já que o aumento da realidade se dá pela inserção de objetos virtuais alinhados 

perfeitamente ao espaço que se pretende. 

A aplicação desenvolvida neste trabalho propõe unir diversas e diferentes tecnologias da 

área de RA, no intuito de prover ao usuário um ambiente mais rico de opções, no que se entende por 

interação entre usuário e aplicação. 

Esta aplicação, um jogo de webcam, também se utiliza do microfone, sendo estes os meios 

de capturar ações desejadas pelo jogador. Desse modo o mesmo poderá utilizar de recursos como 

movimento do corpo ou objetos, da fala e do reconhecimento de cores e marcadores para obter uma 

resposta condizente com suas ações frente ao jogo. 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 
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1.1.1  Formulação do Problema 

Apesar de haver aplicações que contemplem algumas das técnicas de RA, poucas são 

aquelas que realmente conseguem inserir o usuário em um ambiente de interação virtual mais 

aprofundada, ou seja, poucas aplicações utilizam RA explorando as diferentes técnicas disponíveis. 

De modo geral, aplicações que utilizam o recurso de detecção de som, raramente utilizam 

em conjunto à detecção de movimento ou de marcadores, e estas últimas raramente são utilizadas 

em conjunto em uma mesma aplicação. Dessa forma a aplicação não fica tão rica em recursos de 

interação quanto poderia. 

1.1.2  Solução Proposta 

A aplicação que este trabalho construiu para realizar a integração das técnicas de RA é um 

jogo. Este jogo é do estilo point-and-click, ou seja, um jogo de aventura no qual é necessário 

interagir com o ambiente apontando e realizando ações. O jogo insere o usuário em um cenário 

através de uma câmera conectada ao computador. Neste cenário o usuário encontra diversos 

desafios que devem ser vencidos por ele de forma interativa. Esta interatividade se da pelo 

reconhecimento de cores, movimentos, sons e marcadores através da câmera e do microfone. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é integrar algumas técnicas da Realidade Aumentada, sendo 

estas a detecção de cor, detecção de movimento, detecção de objetos, detecção de marcadores e 

reconhecimento de comandos de voz, aplicando-as no desenvolvimento de um jogo experimental. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos deste projeto são os seguintes: 

 Pesquisar os conceitos de RA e jogos; 

 Analisar softwares que empregam tecnologias semelhantes; 

 Pesquisar as técnicas de RA que serão utilizadas; 

 Pesquisar as ferramentas disponíveis para implementação; 
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 Descrever e definir o conceito do jogo a ser criado; 

 Modelar o desenvolvimento do jogo; 

 Implementar o jogo; e 

 Testar o jogo e integração das técnicas. 

1.3 Metodologia 

Foi possível desenvolver este trabalho através de uma metodologia que se compõe de 6 

etapas, sendo a primeira a etapa de pesquisa e análise onde foi possível encontrar em alguns livros e 

diversos anais de eventos, bem como também em websites, grande parte da bibliografia utilizada 

para encontrar ferramentas e conceitos muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento 

deste trabalho, foi nesta bibliografia, que foi possível discorrer sobre visão computacional, 

Realidade Aumentada, Jogos, ferramentas computacionais para a utilização de tais tecnologias e 

também onde se encontra diversos dos trabalhos similares descritos neste trabalho. 

Em uma segunda etapa foi possível a definição do produto que se deseja obter, a descrição e 

conceituação do jogo proposto, baseado nas análises das bibliografias anteriormente pesquisadas, 

podendo assim verificar que possibilidades existiam para o desenvolvimento. 

Uma terceira etapa caracterizou-se pela modelagem estrutural do jogo proposto. Composta 

da descrição de seus requisitos, modelagem de classes e definição de seus diagramas. 

Na quarta etapa ocorreu o desenvolvimento do jogo baseado na modelagem previamente 

realizada. No entanto esta etapa também se caracteriza por algumas modificações na modelagem. 

A quinta etapa, que se entende pelos testes e avaliação do que foi desenvolvido se deu 

juntamente com a quarta etapa e também ao seu final. 

A sexta e última etapa foi a realização da escrita deste documento. Esta etapa foi realizada 

juntamente com as outras descritas acima, permitindo assim uma escrita mais objetiva e assertiva. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho se encontra estruturado em 4 principais capítulos como segue abaixo. 



 5 

No Capítulo 1 encontra-se a Introdução, onde é possível compreender o contexto deste 

trabalho, problematização, onde também se apresenta a solução proposta, e por fim os objetivos 

deste trabalho. 

O Capítulo 2, Fundamentação Teórica, contém o embasamento bibliográfico encontrado e 

do qual foi necessário ter conhecimento, sendo assim, encontra-se nele assuntos sobre realidade 

aumentada e ferramentas para desenvolvimento, visão computacional e conceitos sobre este, jogos, 

e trabalhos similares e como este último contribuiu para este trabalho. 

É no Capítulo 3 onde está descrito o jogo, seu roteiro, seus requisitos, sua modelagem, 

explicação do seu desenvolvimento que se caracteriza pelo detalhamento das classes modeladas e 

apresentação das telas do jogo. 

Por último tem-se o Capítulo 4, Conclusões sobre este trabalho. A mesma contém uma 

análise detalhada sobre o desenvolvimento deste trabalho, expondo as dificuldades enfrentadas e 

possíveis melhorias, assim como possíveis trabalhos futuros. 



2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nas seções deste capítulo apresenta-se e defini-se conceitos sobre jogos, RA, as tecnologias 

estudadas e em que elas são úteis ao cumprimento dos objetivos deste trabalho. É apresentado como 

funciona a RA, e também o que é necessário para seu funcionamento, tecnologias disponíveis como 

a biblioteca de programação ARToolKit e sua derivação para linguagem de programação Java e as 

bibliotecas disponíveis e necessárias a este trabalho, em linguagem Java. Também são abordados 

conceitos relacionados à visão computacional e em que a mesma consiste. O conceito de jogo e 

gêneros de jogos são apresentados, assim como sua ligação com as tecnologias utilizadas no 

desenvolvimento deste trabalho e com diversos outros trabalhos similares que possuem alguns dos 

conceitos aqui apresentados. 

2.1 REALIDADE AUMENTADA 

A RA atualmente é conceituada por muitos de formas diferentes, mas muito similares entre 

si. Segundo Azuma (2001 apud SISCOUTTO; KIRNER 2008, p. 9) RA é um sistema que, como o 

nome já diz, aumenta o mundo real adicionando a este, objetos virtuais gerados por computador, 

alinhados ao espaço real parecendo pertencer a este, e tal sistema apresenta as seguintes 

propriedades: 

 Combina objetos reais e virtuais no ambiente real: sobrepõe no ambiente real um 

objeto virtual, tal como, por exemplo, um lápis virtual sobre uma mesa real; 

 Executa interativamente em tempo real: determinados objetos, marcadores ou cores 

previamente reconhecidos e mapeados podem interagir com o objeto virtual, 

utilizando o exemplo anterior, uma mão pode interagir com o lápis sobre a mesa 

movimentando-o, e o executor visualiza esta ação no mesmo momento em que ela 

acontece; 

 Alinha objetos reais e virtuais entre si: quando um objeto virtual é sobreposto a um 

marcador, previamente identificado, por exemplo, este se alinha com as perspectivas 

de visão da câmera de vídeo que o capta, ou seja, se o marcador virado diretamente 

para a câmera gira 90 graus para a direita, então o objeto virtual sobreposto deve 

executar o mesmo movimento; e 
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 Aplica-se a todos os sentidos, incluindo audição, tato e força e cheiro: dado um certo 

conjunto de equipamentos, tais como uma câmera de vídeo, caixas de som e 

microfones para entrada e saída de som, equipamentos hápticos, como luvas 

especiais para sensação de toque e força, sistemas que exalam odores, é possível 

trazer para o mundo real sensações geradas por objetos virtuais. 

O usuário de RA sempre sente a presença do mundo real, pois não é imposto a ele um 

ambiente virtual, é o ambiente em que se encontra enriquecido com objetos não pertencentes a sua 

natureza, ou seja, objetos virtuais. 

Na prática o efeito possível de se obter utilizando uma câmera de vídeo e o mapeamento do 

cenário é representado pela Figura 1. 

 

Figura 1. Ambiente real com objetos virtuais sobrepostos. 

Fonte: Kirner e Siscoutto (2008) 

2.1.1  Visão espacial 

Há diversas maneiras, segundo Calife (2008), de trabalhar com RA, através de monitores, de 

projeções ou espacialmente. 

Quando trabalhamos com RA através de monitores compreende-se que interagimos com o 

que nos é mostrado por um monitor de vídeo, então este limita a visão, pois está baseado no campo 

de visão tanto do monitor quanto da câmera que captura a imagem. 
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Ao se utilizar de projeções, pode-se ter a inserção de conteúdo virtual alinhado ao mundo 

real, como por exemplo, textura em um copo branco, é claro que nesta modalidade se faz necessário 

a utilização de diversos projetores para poder obter um bom resultado. 

A utilização da ótica espacial se dá tanto através de equipamentos como o HMD (Head-

mounted Displays) que são dispositivos colocados na cabeça do usuário, como por exemplo, óculos 

com lentes translúcidas que reproduzem a figura sobre o ambiente real. Há também a utilização de 

espelhos e telas transparentes, que são utilizadas para conseguir o mesmo efeito, alinhando a 

imagem virtual ao mundo real. 

A técnica de RA através de monitores com a utilização de uma webcam é a técnica utilizada 

no desenvolvimento deste trabalho, na qual o jogador se orienta dentro do mundo real visualizando 

objetos virtuais através de um monitor. 

2.1.2  Sistema de RA 

Kirner e Tori (2006) definem que um sistema de RA deve ser composto por dois 

componentes, sendo estes o hardware e o software. 

O hardware de um sistema de RA se entende por diversos dispositivos, sendo estes 

equipamentos de entrada de dados como, por exemplo, câmeras e microfones, equipamentos de 

saída de dados, como, monitores e projetores, equipamentos de processamento de dados, tais como 

processadores e placas de vídeo. Também há equipamentos específicos como, por exemplo, os 

HMD’s e luvas próprias para criar a sensação de tato. 

É no software que os sistemas de RA incorporam de fato os objetos virtuais ao mundo real, 

dentre estes softwares há aqueles que são frameworks que dão suporte ao desenvolvimento e 

utilização das técnicas de visão computacional, e os mesmos também utilizam objetos virtuais 

previamente modelados em outras ferramentas. É o software de RA que deve também realizar o 

rastreamento do ambiente e, em tempo real, permitir a interação do usuário com os objetos 

adicionados e também de objetos reais com objetos virtuais, como é o caso, por exemplo, do 

rastreamento de marcadores ou de cores, bem como também de qualquer outro objeto. 
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2.1.3  Ferramentas 

Há atualmente diversas ferramentas que podem ser utilizadas nas aplicações de RA, tanto 

voltadas para o uso em aplicações para internet quanto para o uso em plataformas desktop. Dentre 

elas temos o ARToolKit, Java 3D e JMF, Sphinx-4, JavaCV. 

2.1.3.1 ARToolKit 

ARToolKit é uma biblioteca de software para desenvolvimento de aplicações de RA. As 

bibliotecas de rastreamento do ARToolKit calculam em tempo real a posição e orientação real da 

câmera relativa aos marcadores físicos, sendo estes figuras impressas e reconhecidas pela 

ferramenta. Isto permite o desenvolvimento de uma grande gama de aplicações de RA. 

(ARTOOLKIT, 2010). 

Utilizado atualmente em uma gama ampla de projetos e pesquisas esta biblioteca possibilita 

um vasto campo de aplicações dentre os quais estão aplicações na educação, na saúde e 

entretenimento como é o caso deste trabalho.  

Na Figura 2 pode-se visualizar um marcador identificado com a figura virtual sobreposta. 

 

Figura 2. Cubo virtual sobre marcador real. 

Fonte: ARToolKit (2010) 
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O ARToolKit foi originalmente desenvolvido pelo Dr. Hirokazu Kato, e seu 

desenvolvimento atual é suportado pelo Laboratório de Tecnologia de Interface Humana – Human 

Interface Technology Laboratory (HIT Lab), pela Universidade de Washington (University of 

Washington), pelo HIT Lab NZ na Universidade de Canterbury (University of Canterbury), Nova 

Zelândia, e pela ARToolworks, Inc, em Seattle (ARTOOLKIT, 2010). 

NyARToolKit 

Derivada do ARToolKit o NyARToolKit é uma ferramenta de desenvolvimento para 

aplicações de RA e a mesma contém uma biblioteca de classes com suporte para linguagem Java, 

Android, C#, ActionScript3 e C++ (NYARTOOLKIT, 2010). 

ARToolKitPlus 

Uma extensão com algumas funcionalidades diferentes é o ARToolKitPlus, e embora 

desenvolvido em linguagem C/C++ também possui uma versão em linguagem Java. Esta é a 

ferramenta utilizada para permitir alinhar o objeto ao marcador neste trabalho. De modo que esta 

vem juntamente com a ferramenta JavaCV, descrita na subseção 2.1.3.4. 

2.1.3.2 Java 3D e JMF 

 “A API Java 3D consiste em uma hierarquia de classes Java que serve como interface para 

o desenvolvimento de sistemas gráficos tridimensionais”(SUN MICROSYSTEMS JAVA 3D 

ENGINEERING TEAM, 2000). O desenvolvimento e manipulação de tais objetos tridimensionais 

foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, já que os mesmos são utilizados para 

compor o ambiente aumentado no qual o usuário deve interagir. 

A API JMF (Java Media Framework) é uma biblioteca desenvolvida para incorporar em 

aplicações Java, conteúdo de mídia, como áudio e vídeo, tanto para exibir como para armazenar.  

A ferramenta Java 3D permitiu, juntamente com a ferramenta ARToolKitPlus, alinhar o 

objeto virtual sobre o marcador e sobre a imagem real capturada da câmera. 

Embora a biblioteca JMF tenha diversos recursos, esta não possui uma atualização que 

permita utilizar as recentes webcams, de modo que não há retorno do sinal de vídeo, por conta disso 

não foi possível seguir utilizando a mesma. 

2.1.3.3 Sphinx-4 
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O Sphinx-4 é um reconhecedor de fala escrito inteiramente em Java e é capaz de reconhecer 

palavras e sentenças contínuas com diferentes níveis de dificuldade. O Sphinx-4 utiliza a Java 

Speech API (JSAPI) que suporta reconhecimento de comandos e controles assim como 

sintetizadores de fala, a mesma possuí também um formato de gramática própria, a Java Speech 

Grammar Format (JSGF) a qual é utilizada por reconhecedores de fala para determinar o que o 

reconhecedor deve entender ao escutar as palavras pronunciadas pelo usuário (CARNAGIE 

MELLON UNIVERITY, 2008). 

Na computação o reconhecimento de fala vem sendo estudado como forma de entrada e 

saída de dados já há algum tempo, e atualmente alguns aparelhos como, por exemplo, celulares já 

utilizam deste recurso para executar determinadas funções como realizar chamadas baseado em 

determinado som ou palavra. 

Neste trabalho esta ferramenta permite mais um recurso de interação. Foi utilizado o 

reconhecimento de fala para identificar determinadas palavras pronunciadas ao microfone pelo 

usuário. 

2.1.3.4 JavaCV 

Uma conhecida biblioteca de funções, de código aberto, para se trabalhar com técnicas de 

visão computacional, inicialmente desenvolvida pela Intel, é o OpenCV (Open Source Computer 

Vision – Visão Computacional de Código Aberto). Esta biblioteca foi escrita em linguagem C/C++, 

e atualmente também suporta a linguagem Python. No entanto foi necessário que se desenvolvesse 

uma maneira de acessar suas funções em linguagem Java, foi ai então que surgiu o JavaCV, o qual 

implementa uma maneira de acessar diversas das funções já existentes no OpenCV. Essa biblioteca 

começou a ser desenvolvida por Samuel Audet, e se encontra disponível em sua página de projetos 

Google de código aberto (AUDET, 2010). 

Graças a esta biblioteca é possível implementar diversos tratamentos em imagens em tempo 

real, ou seja, imagens de vídeo. Desses diversos tratamentos, também é possível detecção de 

movimento, cores e objetos. Sendo que alguns desses são utilizados neste trabalho. 

A ferramenta permitiu desenvolver a detecção de movimento fazendo uso de uma função 

chamada cvCalcOpticalFlowLK que permite determinar em duas imagens a quantidade de 

movimento para cada pixel. No caso da detecção de cor, esta foi desenvolvida uma função própria 



 12 

que analisa uma determinada parte da imagem já pré-estabelecida e retorna se a cor é a desejada no 

momento da detecção. 

2.1.4  Análise das Ferramentas 

Com base nas ferramentas pesquisadas e listadas nas subseções anteriores, pode-se gerar 

uma tabela de recursos que as mesmas dispõem, estes são mostrados na Tabela 1. 

Tabela 1. Comparativo de Ferramentas 

Ferramenta Descrição Recursos 

ARToolKit e 

NyARToolKit 

Coloca um objeto virtual no 

mundo real através do 

reconhecimento de 

marcadores. 

Faz o registro de marcadores diversos, alinhando 

sobre estes objetos virtuais, que se movem de 

acordo com a posição do marcador. 

Java 3D Permite a programação e 

utilização de objetos gráficos 

na linguagem Java. 

Permite criar objetos 3D bem como também 

carregar e manipular objetos já existentes em 

outros formatos, como por exemplo VRML. 

JMF Biblioteca escrita em 

linguagem Java para 

manipulação de mídia. 

Permite executar e gravar arquivos de mídia de 

diversos formatos tanto para áudio como para 

vídeo. 

Sphinx-4 Reconhecedor de fala para 

utilização em linguagem 

Java. 

Permite o reconhecimento de palavras a partir de 

pequenos a grandes vocabulários que podem ser 

definidos através da própria ferramenta. 

JavaCV Biblioteca de funções em 

Java de Visão 

Computacional baseada na 

biblioteca OpenCV 

desenvolvida em linguagem 

C/C++. 

Permite a análise mais detalhada possível de 

imagens em tempo real ou não. Utilizando-se 

funções de tratamento de imagens capaz de 

capturar, modificar e identificar pixels, podendo 

assim, reconhecer cor, realizar detecção de 

movimento, detecção facial e de objetos. 
 

2.2 VISÃO COMPUTACIONAL 

Desde que a tecnologia chegou a um ponto onde podíamos capturar imagens digitalmente de 

alguma maneira, que o homem vem tentando fazer com que a máquina entenda a imagem dentro de 

um contexto de um ambiente. Por meio da visão computacional e suas técnicas isso vem evoluindo 

cada vez mais. 

Em visão computacional temos o SVA (Sistema de Visão Artificial) que pode ser definido 

como um sistema computadorizado capaz de adquirir, processar e interpretar imagens 

correspondentes a cenas reais. (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

Na Figura 3 tem-se um diagrama de quais são as principais etapas de um SVA. 
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Figura 3. Etapas de um SVA. 

Fonte: Marques Filho e Vieira Neto (1999) 

As etapas da Figura 3 consistem em: 

 Aquisição: captura da imagem por um sensor e transformação da mesma de 

analógica para digital; 

 Pré-processamento: aprimoramento da qualidade ao que diz respeito a contraste, 

brilho e ruídos; 

 Segmentação: esta etapa trabalha com reconhecimento de partes da imagem que 

sejam significativas ao problema que se propõe a resolver; 

 Extração de características: aquisição de conhecimento baseado em características 

específicas do problema; 

 Reconhecimento e interpretação: a rotulação com nomes próprios baseados nas 

características detectadas e a atribuição de significado aos conhecimentos adquiridos 

verificando se os mesmos fazem sentido; e 
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 Base de conhecimento: aqui ficam armazenados dados relativos ao problema que se 

pretende resolver, também é onde todas as etapas anteriores buscam informações 

para interpretação e cálculos diversos baseados nas informações adquiridas das 

etapas anteriores a elas. 

Neste trabalho é possível visualizar a utilização de técnicas de visão computacional, por 

exemplo, ao detectar a cor. Nesta é necessário adquirir a imagem, e realizar uma varredura sobre ela 

a procura da informação da cor. Depois de obtida esta informação ocorre o tratamento que se deseja 

aplicar, que neste caso é a identificação da cor que se deseja obter. Desta forma interpreta-se a 

informação como verdadeira ou falsa. 

2.3 JOGOS 

Jogo se entende por uma atividade lúdica, ou seja, de divertimento. A partir dessas 

premissas Huizinga (2004) nos mostra que o jogo surgiu antes mesmo do ser humano, pois os 

animais também brincavam. 

Jogo e brincadeira se confundem, pois quando brincamos ou jogamos estamos dentro de um 

contexto específico que pode possuir ou não regras ainda que subjetivas ao propósito da brincadeira 

ou jogo. No entanto tanto um quanto o outro tem o propósito de entreter e divertir. 

Em determinados jogos, como os de guerra, por exemplo, desempenhamos um papel que 

possivelmente nunca viríamos a desempenhar na vida real, e esta é uma maneira também de 

experimentar uma situação diferente da realidade do jogador. 

Na época em que o ser humano se encontra, na qual se dispõe de diversas tecnologias, o 

jogo também não poderia deixar de evoluir, tornando-se também digital, ou mais conhecido como 

jogo eletrônico. 

Quando se fala em cultura dos jogos, atualmente vislumbra-se o público em que o jogo é 

mais atuante, ou seja, nos jovens. Prova-se que jogos fazem parte de uma cultura quando olhamos 

para os antigos jogos romanos, hoje entendemos a cultura daquele povo também olhando para seus 

jogos, pois estes constituíam uma parte importante de suas vidas. Com jogos eletrônicos podemos 

nos posicionar da mesma maneira, pois estes fazem parte da vida de muitos, principalmente na 

infância. 
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O jogo eletrônico se divide em diversos gêneros dos quais pode-se citar: aventura, luta, 

labirinto, plataforma, shooter (Tiro), point-and-click, simulação, estratégia, adulto. O propósito dos 

jogos é o mais variado possível, bem como também sua jogabilidade, embora em jogos eletrônicos 

o meio de entrada de dados mais comum seja feito geralmente da mesma maneira para a maioria 

dos gêneros, através de botões ou movimentos de algum aparelho. Mais recentemente encontramos 

tecnologias como a de RA que nos possibilitam entrar com dados de uma maneira diferente.  

O jogo desenvolvido neste trabalho é do gênero point-and-click, este gênero possuí este 

nome, pois o mesmo define a ação que um usuário realiza de apontar (point) em um local da tela ou 

projetor e pressionar (click) o botão do mouse ou outro dispositivo utilizado para apontar. No caso 

deste trabalho, o jogador aponta utilizando os recursos da RA. Os jogos de point-and-click 

geralmente possuem uma série de enigmas a serem resolvidos ao decorrer da história para alcançar 

um objetivo maior o que permite inserir o jogador em um ambiente onde é possível desenvolver 

várias formas de interação. 

2.4 TRABALHOS SIMILARES 

Abaixo são apresentados alguns jogos que utilizam tecnologias similares as que foram 

utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, assim como também jogos do mesmo gênero que o 

desenvolvido. Muito pouco foi encontrado sobre as tecnologias utilizadas nos jogos a seguir, no 

entanto fica claro a que elas se propõem. 

2.4.1  LevelHead 

Este é um jogo que utiliza detecção de marcadores, ou seja, identifica uma figura conhecida 

e projeta sobre ela um desenho. No caso deste jogo, o usuário utiliza três cubos com diferentes 

marcadores colados em suas facetas, assim, quando colocados em frente a câmera, é projetado um 

ambiente em 3D no qual se encontra uma sala com escadas, portas e um personagem central como 

ilustra a Figura 4. 
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Figura 4. Imagens 3D projetadas sobre os marcadores 

colados nos cubos. 

Fonte: Oliver (2010). 

No jogo quando o usuário inclina o cubo em uma determinada posição o personagem que se 

encontra nele movesse na direção da inclinação, ao passar o personagem por uma das portas, este 

muda de cenário e pode ser encontrado em uma outra sala, então o usuário move o cubo para 

localizar em uma outra de suas faces onde se encontra o personagem e prosseguir. O objetivo do 

jogo é bem simples, o usuário move o personagem através das salas até que este encontre a porta de 

saída (OLIVER, 2010). 

Este jogo foi desenvolvido por Julian Oliver, que utilizou no desenvolvimento deste jogo as 

técnicas de visão computacional empregadas na identificação dos marcadores dos cubos e projeção 

da imagem em 3D sobre eles, existentes na biblioteca ARToolKit (OLIVER, 2010). 

Da mesma forma que utilizado no jogo LevelHead, a detecção e projeção de imagens sobre 

marcadores, é utilizada também neste trabalho, sendo que no caso da ferramenta utilizada para o 

mesmo, não é a ARToolKit, e sim uma versão da mesma para linguagem de programação Java. 

2.4.2  OVO 

Neste jogo desenvolvido pela Ovogames, o qual contém diversos pequenos jogos, utiliza-se 

da detecção de movimentos do corpo do jogador que se encontra enfrente a ele. 

Um dos jogos consiste em o jogador utilizar o próprio corpo para jogar com uma bola 

virtual, ao “encostar” na bola a mesma quica na direção contrária, outro dos jogos coloca o jogador 
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em um ambiente com diversas bolas da cor azul e vermelha, no qual o jogador deve “encostar” 

apenas nas azuis e não nas vermelhas. 

As Figuras 5 e 6 ilustram respectivamente os dois jogos descritos. 

 

Figura 5. Jogador interage com a bola 

virtual. 

Fonte: Ovogame (2010). 

 

Figura 6. O jogador interage com as bolas 

vermelhas e azuis. 

Fonte: adaptado de Ovogame (2010). 

A técnica de detecção de movimento utilizada nos minijogos citados também faz parte das 

técnicas utilizadas no trabalho, possibilitando assim, como nestes minijogos, que o jogador tenha 

uma maior facilidade ao interagir com o jogo, possibilitando também acessar menus, por exemplo. 

2.4.3  Pentonimo 

Pentonimo é um jogo desenvolvido em linguagem Java e o mesmo utiliza o recurso de 

reconhecimento de fala como meio de interação. 

O jogo, mais conhecido como o jogo de mesa, Pentaminó, é um jogo no qual há diversas 

peças formadas por cinco quadrados colocados lado a lado de diferentes formas, assim formando 

doze formas distintas. Com estas formas, a intenção do jogo é construir diferentes formas, como 

ilustra a Figura 7 (CORRADINI, 2010). 
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Figura 7. A montagem do elefante à esquerda 

através das peças do Pentaminó. 

Fonte: Corradini (2010). 

Para o desenvolvimento do jogo descrito foi utilizada a ferramenta de reconhecimento de 

fala Sphinx-4, assim permitindo ao jogador controlar as peças do jogo de forma verbal, informando 

posição, direção, cor e até mesmo características das peças. 

Ao utilizar-se do mesmo recurso utilizado neste jogo, este trabalho permite, no jogo, que o 

jogador possa interagir de forma verbal, trazendo assim a experiência de jogo para um nível de 

comunicação e interação mais próximo do jogador. 

2.4.4  Conspiração Dumont 

Este, um jogo no estilo point-and-click, desenhado e animado em Flash, é um jogo 2D que 

utiliza a game engine Wintermute para o desenvolvimento da jogabilidade. Este é um jogo 

desenvolvido pelo brasileiro Guilherme Mattos Coutinho. A história do jogo se passa em 1906 em 

Paris, o objetivo do jogo é impedir que os planos de vôo de Santos Dumont sejam roubados, e para 

isso o jogador, que neste jogo controla um detetive, deve ficar atento a acontecimentos que se darão 

no decorrer do jogo, bem como, no caso de jogos deste estilo, deve ficar atento as ferramentas e 

itens disponíveis que o auxiliarão no cumprimento dos objetivos (COUTINHO, 2010). 

Nas Figuras 8 e 9 tem-se alguns cenários onde se encontra o detetive. 
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Figura 8. Detetive na vista lateral de Notre 

Dame. 

Fonte: Coutinho (2010). 

 

Figura 9. Detetive no telhado. 

Fonte: Coutinho (2010). 

Na Figura 7 depara-se com um andaime ao lado esquerdo da imagem, no mesmo há diversos 

objetos com os quais o personagem pode interagir, tais como um serrote e um martelo. 

É importante ressaltar que no jogo acima a interação que se da do jogador com o jogo é 

totalmente através do mouse. Neste trabalho esta interação não se da pelo mouse e sim pelos 

movimentos corporais do jogador ou através de objetos que o mesmo pode utilizar, desse modo os 

movimentos do jogador e dos objetos utilizados pelo mesmo substituem a necessidade de um 

aparelho, que neste caso seria o mouse. 

2.4.5  Machinarium 

O jogo Machinarium, um jogo no estilo point-and-click, desenvolvido pelo estúdio Amanita 

Design, um estúdio Tcheco independente de desenvolvimento de jogos, além de ter sua trilha 

sonora indicada como melhor trilha sonora de 2009 pela revista PC Gamer de março de 2010, 

também foi nomeada ao Milthon European Games Awards, este sendo um evento que ocorre no 

Paris Games Festival (Festival de jogos de Paris), e o evento premia os melhores jogos em diversas 

categorias, e embora não tenha sido premiado, é um jogo de renome (MANITA DESIGN, 2010). 

No jogo, o jogador começa interagindo com um pequeno robô em um mundo pós-

apocalíptico, como mostra a Figura 10, e através dele devesse resolver pequenos desafios para 

prosseguir para o próximo cenário, sendo 30 cenários no total, e conforme se passa de um para o 

outro a dificuldade dos enigmas aumenta pouco a pouco (MANITA DESIGN, 2010). 
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Figura 10. Robô interagindo com inseto mecânico. 

Fonte: Adaptado do jogo de demonstração. Manita Design (2009). 

Neste jogo, bem como foi ressaltado no jogo anteriormente comentado, também tem-se um 

meio de interação somente através do mouse, diferentemente do que se propõe no trabalho a ser 

desenvolvido.  

O que neste jogo e no anterior tem-se é o fato de o jogador interagir com objetos, 

personagens e outros, que surgem no decorrer do jogo para chegar a um objetivo. 

Este jogo e o anterior contribuem para este trabalho no sentido de encontrar as 

possibilidades disponíveis dentro do estilo point-and-click, podendo assim utilizar das idéias de 

interação destes jogos. 

2.4.6  Análise dos Trabalhos Similares 

A Tabela 2 ilustra alguns pontos importantes dentre os trabalhos citados anteriormente e de 

que maneira os mesmos contribuirão com o trabalho a ser desenvolvido. 
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Tabela 2. Comparativo de Trabalhos Similares 

Jogo Descrição Recursos Relevante 

LevelHead Jogo de webcam no qual cubos 

devem ser movimentados em 

frente a câmera para mover o 

personagem. 

Neste jogo o recurso de marcadores utilizado é 

muito interessante para vincular objetos virtuais a 

objetos reais. Este recurso é utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho. 

OVO Um pacote de mini jogos para 

webcam. 

Todos os jogos deste pacote utilizam de um 

recurso muito interessante para webcam games, 

que é a identificação de movimento. 

No desenvolvimento deste trabalho esta é uma 

técnica primordial para que haja funcionamento 

do jogo. 

Pentonimo Jogo no qual o jogador deve 

encaixar diversas peças para 

formar um desenho pré-

determinado. 

Este jogo além de utilizar do mouse para jogar 

ele utiliza o recurso de voz, é possível utilizar 

comandos de fala para executar ações no jogo. É 

utilizado neste trabalho, de forma mais 

simplificada a detecção de comandos por fala. 

Conspiração 

Dumont e 

Machinarium 

Um jogo no qual o jogador 

explora o cenário totalmente 

através do mouse, buscando 

ferramentas para alcançar um 

objetivo. 

Um enredo em que uma história se desenvolve ao 

passo que o jogador interage com o cenário, é 

característico em jogos deste gênero, o point-

and-click, desta maneira, neste trabalho o mundo 

do jogador é o seu cenário e é nele que se 

desenvolve o enredo. 
 

 

As funcionalidades acima são aplicadas neste trabalho com sucesso, embora algumas, como 

a detecção de movimento, não tenham ficado tão realísticas. No caso da detecção de movimento 

ocorre uma detecção muito pontual, de forma que não há a detecção de um espaço em que ocorre o 

movimento e sim de um ponto em específico.  

A detecção de marcador funciona muito bem como no jogo LevelHead, porém não foi 

possível realizar rotações como ocorre no jogo, já que a ferramenta Java 3D é pouco compatível 

com as transformações que são realizadas, na imagem virtual, com a ferramenta ARToolKitPlus. 

Embora não tão sofisticada quanto no jogo Pentonimo, a detecção de fala permite a 

identificação de dez números, sendo estes de um a dez. 

A principal inspiração deste trabalho, no que diz respeito ao modo de jogo, vem dos jogos 

point-and-click, que permitem mais interações pontuais. Essas possibilitam trabalhar melhor os 

locais em que pode ser executada uma ação. 



3  DESENVOLVIMENTO 

Neste capítulo é abordada a descrição do jogo desenvolvido, seu conceito, são detalhadas as 

classes implementadas e de que modo decorreu esse desenvolvimento, também são identificados e 

explicados os diagramas gerados na modelagem do trabalho, assim como também as dificuldades 

encontradas ao desenvolver aquilo que foi modelado. Há ainda a apresentação das telas do jogo e 

qual tecnologia está presente nesta tela. 

3.1 DESCRIÇÃO DO JOGO 

O jogo, um webcam game, apresenta a imagem do jogador e o ambiente em que estiver 

inserido. O objetivo é encontrar e desvendar as charadas para poder entender o que se passa no 

mundo fora do quarto em que se encontra confinado e também entender o porquê de estar ali. 

3.2 ROTEIRO DO JOGO 

A tela inicial apresenta duas opções ao jogador, a de iniciar o jogo e a de sair do jogo. Ao 

escolher com o mouse a opção de iniciar o jogo o mesmo verá um pequeno texto introdutório que o 

situará no contexto do jogo, e após o texto o jogador será informado a posicionar sua webcam em 

determinada posição para então dentro de 10 segundos o jogo se iniciar.  

Na tela sempre estará disponível ao jogador um botão no canto esquerdo superior da tela 

chamado menu, ao qual o jogador tem acesso a opção de sair do jogo, outro botão chamado 

inventário ficará no canto esquerdo inferior, e é neste botão onde o jogador poderá ter acesso aos 

itens e informações adquiridas durante o jogo. Para acessar esses botões o jogador pode interagir 

realizando algum movimento sobre o botão com o corpo ou algum objeto. 

Quando o jogo se inicia a imagem estará pouco visível, então o jogador deve se mover para 

remover o pó de sua visão e assim enxergar claramente, após a remoção do pó, o jogador perceberá 

um pedaço de papel no ambiente e o mesmo deve mover-se sobre o papel para adicioná-lo ao 

inventário. Ao acessar o inventário o jogador poderá selecionar o papel, e uma mensagem aparecerá 

na tela, nesta mensagem haverá uma senha e a instrução de como utilizá-la quando a mesma for 

requisitada pelo jogo. Segundos após verificar a mensagem no papel, soará uma sirene, e a imagem 

será enriquecida com tons de vermelho, o jogador ouvirá uma voz requisitando o código de acesso 

para cancelamento da autodestruição e o mesmo deverá, através do microfone, informá-la em no 
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máximo 4 tentativas caso contrário será mostrada uma tela com a frase “Fim de Jogo”. Caso o 

jogador informe o código de maneira adequada, o mesmo ouvirá um retorno de sucesso, bem como 

também a imagem voltará ao normal e será interrompido o som de sirene. O jogador deve interagir 

com um quadro presente na cena com a foto do mesmo, que esconde atrás de si um cofre. Ao 

interagir com o quadro o jogador irá adquirir sua foto. 

Um marcador ao ser colocado em frente a câmera apresentará uma lupa, a qual realizará 

aumentos na imagem conforme sua posição. Ao selecionar a foto adquirida e utilizar sua lupa o 

jogador poderá analisar de forma melhor sua foto, podendo perceber diversos pontos coloridos 

escondidos ordenados. Quando o jogador interage com o cofre, uma voz requisita diversas cores em 

uma determinada ordem, e as mesmas devem ser colocadas em frente à câmera conforme a 

instrução e na ordem determinada pela foto. Ao inserir de maneira correta o jogador receberá 

diversos itens do cofre, dentre eles um jornal do dia anterior, onde o jogador descobrirá que o 

planeta não é mais habitável e que os humanos se refugiaram na lua, chegando lá através da base 

em que o mesmo se encontra, outro dos objetos é a chave para o portal de transporte até a lua e um 

papel contendo as instruções para utilizá-la. O jogador realizará de acordo com o escrito no papel, 

movimentos próximos a chave, a qual se ativará e transportará o jogador para a lua, fazendo com 

que o mesmo desapareça da tela. 

3.3 REQUISITOS 

Os requisitos do jogo a ser desenvolvido são os que seguem abaixo. 

Requisitos Funcionais: 

 O jogo deve apresentar uma tela inicial com opções de iniciar o jogo e sair do jogo; 

 O jogo deve apresentar uma introdução histórica para o jogador; 

 O jogo deve apresentar instruções de como joga-lo e os pré-requisitos para tal; 

 O jogo deve permitir ao jogador acessar o menu de opções; 

 O jogo deve permitir ao jogador acessar o inventário; 

 O jogo deve informar quando o jogador perdeu ou ganhou; 

 O jogo deve permitir ao jogador interação através da fala por um microfone; 
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 O jogo deve permitir detecção de cores através de uma webcam; e 

 O jogo deve permitir detecção de movimento através de uma webcam. 

Requisitos Não-Funcionais: 

 O jogo deve ser implementado em linguagem Java; 

 O jogo deverá ser desenvolvido para plataforma desktop; 

 O jogador deverá possuir uma webcam conectada ao computador;  

 O jogador deverá possuir um microfone conectado ao computador; e 

 O jogador deve imprimir o marcador que acompanha o jogo. 

Regras de Negócio: 

 O jogo termina com sucesso quando todos os desafios apresentados forem vencidos 

com sucesso; 

 Não será possível realizar um desafio fora da ordem pré-estabelecida; e 

 Quando o jogador não conseguir realizar determinado desafio o mesmo será 

informado do fim do jogo. 

3.4 MODELAGEM 

Abaixo se encontram os casos de uso e diagramas descritos de forma a facilitar a 

compreensão deste trabalho. 

3.4.1  Casos de Uso 

O diagrama de casos de uso mostrado na Figura 11 ilustra de que forma o Jogo deve 

responder ás entradas de áudio e vídeo realizadas pelo microfone e pela webcam respectivamente. 
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uc 2.1.1 Diagrama do Jogo

Jogo

UC 01. Detecta cor.

UC 02. Detecta 

mov imento.

UC 03. Detecta fala.

UC 04. Detecta 

marcador

 

Figura 11. Caso de uso do Jogo. 

Na Figura 12, podemos verificar como o Jogador faz suas ações mediante os desafios 

encontrados durante o jogo. 
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uc 2.1.2 Diagrama do Jogador

Jogador

UC 01. Realiza 

Mov imento

UC 02. Mostra Cor

UC 03. Fala

UC 04. Mostra 

Marcador

 

Figura 12. Caso de uso do Jogador. 

3.4.2  Diagrama de Classe 

A modelagem dos diagramas de classe, como mostrado na Figura 13, foi pensada de 

maneira a possuir um controle principal sobre todas as outras classes, de maneira a centralizar em 

uma classe as instâncias das outras, facilitando assim a integração das diferentes ferramentas. 
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 class 3.1 Diagrama de Classes

DetectorDeMov imento

+ retornaMovimento(IplImage, IplImage) : CvPoint

AnalisadorDeCor

+ analisaCor() : boolean

+ setImagem(IplImage) : void

ManipuladorDeMarcador

+ getInfo() : Object[]

ManipuladorDeImagem

+ getCena() : int

+ getFrame() : int

- montaImagem(int, IplImage, IplImage) : void

- run() : void

+ setCena(int) : void

- trataImagem(int, int, int, int, BufferedImage, BufferedImage) : void

GestorDeSom

- run() : void

+ tocaSom(int) : void

ControleDeJogo

- iniciaEvento(int) : boolean

- iniciaJogo() : void

 

Figura 13. Diagrama de Classes. 

Como pode ser identificado, na classe ControleDeJogo, a mesma inicia o jogo, e o tratará 

através de eventos separados, por exemplo, dado momento espera-se uma ação do jogador, então o 

evento permanece o mesmo até que o jogador o conclua ou falhe em concluí-lo. Dada a linearidade 

do jogo, esta estrutura é a melhor abordagem. Determinado evento pode ou não vir a utilizar os 

recursos das demais classes como ocorre, por exemplo, na detecção de som, em que não se faz 

necessário a captura de vídeo. É nesta classe que é controlada a troca de eventos, sendo um evento 

um dos desafios. 

A classe AnalisadorDeCor é responsável pela análise e detecção das cores em um dado 

momento do jogo. Ao tentar definir como deveria funcionar a detecção de cor, foi identificado que, 

dentro do escopo do jogo, não haveria a necessidade de utilizar mais que três cores, pois a intenção 

é predefinir uma senha de cores, dessa forma, embora a ferramenta JavaCV possua outras maneiras 

de detecção de cor, foi optado por desenvolver uma forma própria de detecção de cor, tendo as 

cores pré-estabelecidas, ou seja, quando é necessário detectar a cor vermelha, por exemplo, é feita 

uma varredura dos pixels de uma área pré-determinada, como mostra a Figura 14, e pela 

determinação da cor predominante é retornado, na função analisaCor() se a cor foi encontrada. Esta 

classe também possuí uma função chamada setImagem() que define o quadro do vídeo a ser 

analisado. 



 28 

 

Figura 14. Tela que ilustra a detecção de cor. 

A classe ManipuladorDeImagem é responsável pelo tratamento e seleção das imagens 

exibidas ao usuário, tanto da imagem de vídeo, ou seja, daquela capturada pela webcam, quanto da 

sobreposição de demais imagens no vídeo. Nesta classe foram utilizados recursos da ferramenta 

Java3D, para realizar a exibição da imagem capturada pela webcam e também a colocação na tela 

da imagem projetada pela detecção do marcador como pode ser visto na Figura 15. A ferramenta 

JavaCV foi utilizada nesta classe, para o recurso de captura de imagens da webcam e também 

tratamento das mesmas, como por exemplo realizar o giro horizontal para que a imagem quando 

visualizada pelo jogador possa parecer como um espelho, assim facilitando a jogabilidade. Ainda 

nesta classe foi definido um conceito de cena, na qual, dependendo do ponto em que o jogo se 

encontra a imagem mostrada ao jogador é montada de uma maneira, como, por exemplo, no caso da 

detecção de cor e de movimento, em que, quando definida a cena como 1, a imagem construída é a 

imagem mostrada na Figura 14 e quando é definida a cena como 3, é a imagem mostrada na Figura 

15, desta maneira há uma facilidade em trocar e montar as imagens. Esta classe possuí as funções 

trataImagem(), na qual possibilita tratar os botões de menu e inventário, como pode ser visto na 

Figura 15, a função montaImagem(), a qual executa a montagem da imagem de acordo com a cena 

corrente e a mostra ao usuário. A função setCena() e getCena(), as quais definem e obtém, 
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respectivamente, a cena. A função getFrame() que retorna o quadro atual do vídeo para a utilização 

nas outras classes. Por fim o método run() que existe nesta classe permite manter a imagem que é 

exibida para usuário atualizada. 

 

Figura 15. Tela que ilustra a detecção de marcador. 

Para tratar da interação do jogador com os elementos do vídeo é utilizada a classe 

DetectorDeMovimento, a qual detecta e retornar o local de movimento possibilitando assim 

determinar qual ação o usuário está tentando executar. Nesta classe foi utilizada a ferramenta 

JavaCV no intuito de calcular o deslocamento dos pixels da imagem. A partir deste deslocamento é 

possível identificar qual ponto possui o maior deslocamento, e desta maneira identificar onde está 

localizado o ponto de movimento. Esta classe possuí somente uma função, a função 

retornaMovimento(), nesta função ao passar um quadro do vídeo para análise, esta retorna um ponto 

de cordenadas x e y que representam a localização do pixel na imagem. Ao identificar se este pixel 

se encontra na área em que é possível uma ação, como, por exemplo, na área onde fica localizado o 

botão de menu, é possível identificar a ação que o jogador pretende realizar. 

Como há um objeto virtual que o jogador pode manipular há a necessidade de uma classe 

que trate desta funcionalidade, então a classe ManipuladorDeMarcador realiza o reconhecimento do 
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marcador quando apresentado em frente a webcam, e também retorna através do método getInfo(), 

as informações para o objeto virtual ser alinhado sobre o marcador. Esta classe ainda possui um 

método, chamado realizaAumento(), que visa executar uma função específica do objeto virtual, que 

neste caso é uma lupa, aumentando de tamanho o ponto da imagem em que a lupa estiver 

posicionada. A análise da imagem para obter o posicionamento do marcador, somente foi possível 

através da classe ARToolKitPlus, implementada pela ferramenta JavaCV. 

Há por fim a classe GestorDeSom que trata de capturar o som através do microfone e 

decodificá-lo em um comando que seja reconhecível pelo jogo. Esta classe reconhece o som 

específico de uma senha que deve ser falada pelo jogador. Por algumas limitações apresentadas pela 

ferramenta Sphinx-4 a senha deve ser pronunciada em inglês, pois esta não possuí uma biblioteca de 

reconhecimento em português. No intuito de facilitar a jogabilidade neste caso, a senha é composta 

de 4 números que devem ser pronunciados em inglês, e são eles o número um(one), quatro(four), 

oito(eight) e cinco(five). Foi convencionado esses números como fixos, embora seja possível 

realizar o sorteio de números entre aqueles que forem definidos na gramática, que neste caso é 

definida por um arquivo chamado “senha.gram”. Esta classe também possuí o método run(), o qual 

aguarda que o usuário acerte a senha, podendo assim dar continuidade ao jogo, ela também possuí o 

método tocaSom(), o qual reproduz um som para o jogador ouvir. 

De modo geral, pode-se conferir na Tabela 3 todas as classes implementadas neste trabalho, 

assim como uma lista de métodos que as mesmas utilizam. Uma breve descrição da função de cada 

classe descreve o seu propósito. 
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Tabela 3. Classes desenvolvidas. 

Classe Descrição Métodos 

ControleDeJogo Permite a iniciação do jogo ao definir através 

de cenas os diferentes eventos do mesmo. 

 

AnalisadorDeCor Implementa a detecção das cores pré-definidas, 

pela análise da maior quantidade de pixels 

presentes em um dado ponto da tela. 

analisaCor() e 

setImagem(). 

DetectorDeMovimento Implementa o cálculo, e realiza o retorno, do 

ponto da imagem que possuí mais variação de 

movimento. 

retornaMovimento(). 

ManipuladorDeImagem Captura a imagem de vídeo e realiza a 

montagem das cenas e o tratamento dos menus 

para posteriormente disponibilizar ao usuário. 

montaImagem(), 

trataImagem(), run(), 

getFrame(), setCena() 

e getCena(). 

ManipuladorDeMarcador Realiza o cálculo da posição e escala do 

marcador, assim possibilitando posicionar a 

imagem virtual sobre o mesmo. 

getInfo(). 

GestorDeSom Realiza a análise da fala capturada pelo 

microfone e retorna se o que foi dito é igual ao 

que se espera. Também realiza a execução de 

arquivos de áudio. 

run() e tocaSom(). 

 

3.4.3  Diagrama de Atividades 

Há neste trabalho dois diagramas que descrevem o funcionamento do jogo. O primeiro, 

ilustrado na Figura 16 tem como objetivo descrever de forma mais sucinta o jogo como um todo a 

partir do momento que o jogador inicia o jogo até o seu fim. 
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act 4.1.1 Diagrama de Ativ idades

Início

Final

Jogador

escolhe Iniciar

Jogo ou Sair?

Texto Introdutório

Instruções do Jogo

Início do Jogo

Jogador obtém

sucesso?

É o fim do

jogo?Jogo prossegue

Jogador escolhe

sair?

Não

Não

Sair

Sim

Não

Sim

Sim

Iniciar Jogo

 

Figura 16. Diagrama de Atividade 1. 

O segundo diagrama de atividade tem como objetivo detalhar passo a passo todos os 

cenários nos quais o jogador deverá passar e de que forma deverá vencê-los para atingir a 

completude do jogo sem falhar. Este diagrama é ilustrado na Figura 17. 
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 act 4.1.2 Diagrama de Ativ idades

Inicio

Início do Jogo

Jogador limpa a tela

Fim

Jogador já

obteve o item

anotação?

Terminaram as

4 tentativas?

Jogador entra 

com a senha

Jogador obtem o 

item anotação

Jogador já

obteve o item

foto?Jogador 

obtem o item 

foto

Jogador analisa 

foto com lupa

Jogador obtém 

senha

Jogador informa 

senha para o cofre

A senha está

correta? Jogador 

recebe itens

Jogador utiliza item 

chav e

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

 

Figura 17. Diagrama de Atividade 2. 

3.4.4  Diagrama de Sequência 

Como se pode ver na Figura 18, se tem os diagramas de seqüência que ilustram o processo 

do jogo de seu início, ao seu final. Neste diagrama de seqüência há todos os passos percorridos nos 

diagramas de atividade. 
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Ao abrir o jogo o jogador se depara com a tela de inicio, em que ele deve escolher entre 

iniciar o jogo ou sair. Após iniciar o jogo é iniciado o processo de manipulação da imagem que o 

jogador deve interagir e este descreve o primeiro evento, mostrado ao usuário pela cena 1. No 

segundo evento, determinado pela cena 2 o jogador realiza movimentos que permitem remover uma 

imagem sobreposta a tela que impede o mesmo de ver sua imagem e os menus.  

No evento seguinte, mostrado pela cena 3, o jogador realiza um movimento que permite 

adquirir um item, e neste momento é requerido ao jogador através de um som que informe a senha 

de forma falada. 

Após obter sucesso ao informar a senha, é iniciado o evento seguinte, determinado pela cena 

4, neste evento, ao jogador obter uma foto, ele pode analisá-la com o marcador, e neste ponto ocorre 

a detecção do marcador, e na tela é visto um objeto virtual. 

Após verificar a foto, é determinado o próximo evento, que se define pela cena 5, e quando 

o jogador realizar um movimento próximo a um objeto virtual, será pedido para que o mesmo entre 

com uma senha de cores, e nesse momento a detecção de cor identifica o que o jogador está 

mostrando. 

Obtendo sucesso ao informar a senha de cores, é iniciado o último evento, mostrado ao 

usuário pela cena 6. Este último consiste em o usuário verificar um item, que o informa de um 

movimento específico que deve fazer em frente a câmera e, ao reconhecer este movimento, é 

finalizado o jogo. 
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Figura 18. Diagrama de Sequência, primeira parte. 
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3.4.5  Eventos e Telas 

Como mencionado anteriormente o jogo é dividido em eventos separados, sendo que o 

primeiro evento é o das telas iniciais, onde se encontram as opções de iniciar e sair do jogo, as 

instruções de como jogar e o epílogo da história como mostra a Figura 19. 

 

Figura 19. Tela de inicio do jogo. 

Após iniciado o jogo o próximo evento é aquele no qual o jogador necessita realizar 

movimentos para limpar a tela, visualizar os menus e ele próprio, como ilustra a Figura 20. 

 

Figura 20. Tela de um evento de movimento. 

O próximo evento consiste em o jogador encontrar o bilhete que está no cenário e informar a 

senha previamente visualizada no bilhete quando esta for requisitada, pode-se verificar este 

momento na Figura 21. 
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Figura 21. Tela do momento em que deve ser informada 

a senha. 

O evento que se segue consiste em o jogador obter a sua foto de um quadro, através da 

interação por movimento, e analisá-la com a lupa, através do marcador disponível junto ao jogo, 

como pode ser visto na Figura 15 e 22. 

 

Figura 22. Utilizando o marcador. 

No próximo evento o jogador deve interagir com o cofre que se encontra no cenário, desta 

maneira será requisitada a senha de cores, que deve ser informada colocando-se um objeto de cor 

dentro da área pré-determinada, como pode ser visto na Figura 14. 
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No evento seguinte o jogador deve selecionar o item chave e executar os movimentos de 

acordo com o informado no item papel que contém as instruções, finalizando assim o jogo. 

3.4.6  Dificuldades e Soluções na Integração 

Embora a integração das ferramentas e técnicas tenha ocorrido com sucesso, houve alguns 

momentos em que, para a integração ser possível, foram necessários alguns ajustes. Isto ocorreu no 

desenvolvimento da detecção de marcadores, onde para realizar o alinhamento do marcador sobre a 

tela, houve a necessidade de se realizar um cálculo para esse alinhamento, já que a ferramenta Java 

3D ao colocar o objeto na cena, trabalha com uma unidade de grandeza diferente do pixel. Deste 

modo, o cálculo feito realiza essa compensação, para que ao mover o marcador, o objeto também se 

movesse no mesmo plano, sem se deslocar do ponto em que se encontra o marcador. 

Para ocorrer a detecção de cor não houve nenhum filtro ou tratamento sobre a imagem. Foi 

concebida uma solução em que somente era necessário capturar a quantidade de pixels da cor que se 

desejava reconhecer, sendo assim, quando o usuário deveria apresentar a cor amarela, era rastreado 

um pequeno quadrado de pixels e quando a quantidade de pixels amarelos fosse a maior dentre 

todos, ocorria a detecção positiva do amarelo. 

Quando o evento de detecção de som se inicia, a detecção, propriamente dita, demora um 

tempo para iniciar, no entanto para minimizar essa diferença, foi feita a detecção de som iniciar um 

pouco antes do momento que esta deve ocorrer. Então no tempo em que ela inicia é feita a 

manipulação da imagem, para montar a cena. 



4  CONCLUSÕES 

Foi possível verificar durante o desenvolvimento deste trabalho que atualmente há uma falta 

de recursos literários muito grande na área de RA, principalmente no que se diz respeito à literatura 

brasileira, no entanto há um grande número de projetos e pesquisas sendo desenvolvidos, o que 

indica que há a necessidade da evolução desta tecnologia, assim também como a integração da 

mesma com outras tecnologias. 

Os trabalhos semelhantes encontrados permitem identificar claramente as possibilidades que 

há no desenvolvimento com RA. Ao pesquisar tais trabalhos houve uma dificuldade em encontrar 

aqueles que descreviam melhor as tecnologias que estavam utilizando. 

Algumas das ferramentas escolhidas para o desenvolvimento deste projeto são muito 

recentes, como é o caso do JavaCV, que não possui uma documentação das suas funções, no 

entanto como este é baseado no OpenCV se faz possível utilizar sua documentação, o que exige 

algumas adaptações. Esta ferramenta é bem completa e foi de grande ajuda neste trabalho, pois 

possui uma gama de funções simples de trabalhar, quando se trata de manipulação de imagem. Ao 

trabalhar com algumas funções mais complexas, como ocorre ao realizar a detecção de movimento, 

se torna um pouco mais complicado de entender. De modo geral esta é uma ferramenta bem 

compatível com a linguagem Java e permitiu a utilização de recursos nativos da linguagem sem 

nenhum problema. 

No decorrer da implementação deste trabalho houve uma grande dificuldade em realizar a 

compatibilidade de algumas funções, como no caso da detecção de marcadores, em que não foi 

possível realizar movimentos de rotação com a imagem virtual, por não haver um modo de repassar 

os dados obtidos através da ferramenta ARToolKitPlus para a ferramenta Java3D, que realiza a 

manipulação dessa imagem virtual.  

Houve também no início do desenvolvimento uma incompatibilidade com o hardware 

utilizado, pois a ferramenta JavaCV não possuía compatibilidade com algumas webcams, no 

entanto este problema foi sanado por ter ocorrido uma atualização da ferramenta, o que permitiu a 

utilização de webcams com melhor qualidade. Isto também permitiu identificar, no caso da 

detecção de movimento, que esta necessitaria de algumas melhorias para ocorrer de modo mais 
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preciso, já que, no início, ao utilizar uma webcam de menor qualidade, não ficava evidente este 

problema. 

Com relação a utilização da ferramenta Sphinx-4 na detecção de som, esta não apresentou 

nenhuma dificuldade para ser utilizada, sua documentação é bem completa e facilita muito o 

desenvolvimento. 

É possível se dizer que a integração realizada neste trabalho é possível, embora as 

ferramentas utilizadas não estejam totalmente preparadas para isso, e desse modo é possível que 

ocorram alguns problemas de compatibilidade. 

A princípio, quando foi realizado o estudo para o desenvolvimento deste trabalho, havia uma 

preocupação com o desempenho que a aplicação teria na realização de algumas funções como a 

realização da detecção de movimentos e principalmente na detecção de marcadores, no entanto 

ficou visível que este não é um problema, visto que há pouco atraso na atualização da imagem. 

4.1 TRABALHOS FUTUROS 

Por questões de complexidade, que demandam mais tempo para chegar a uma solução, é 

possível identificar que neste trabalho foram desenvolvidas algumas soluções com dados pré-

determinados, como é o caso da detecção de cor e de fala, de modo que, se estas fossem dinâmicas e 

pudessem realizar esta detecção independente de qualquer parâmetro pré-estabelecido, seria muito 

mais interessante para o escopo da aplicação, permitindo que a aplicação seja mais flexível. Sendo 

assim este seria um dos pontos a serem melhorados em um trabalho posterior. 

Fazer com que as técnicas funcionem paralelamente e não por etapas, como desenvolvido, 

possibilitaria o desenvolvimento de muitas outras aplicações que necessitam deste pré-requisito, 

deixando assim, a aplicação, não menos modular, e sim mais rica em possibilidades. 

A extensão desta integração para outros equipamentos de RA, não só por monitor e webcam, 

mas também no caso de HMD’s ou mesmo telas. Permite torná-la muito mais rica em 

oportunidades, no sentido de espaço do mundo real. 
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