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1 INTRODUÇÃO  

 
Desde o início da tecnologia, grandes avanços vêm acontecendo. Novas 

formas de se olhar para o mundo, de se estudar e, até mesmo, de se exercitar 
(CARDOSO et. al, 2014; SANTOS et. al., 2016; NETTO, MACHADO, OLIVEIRA, 
2002). Como exemplo dessa evolução, tem-se a Realidade Virtual (RV), que passou 
a ser usada para diversos fins, como diversão (jogos, filmes), estudo (exploração 
micro e macroscópicas) e empresariais (treinamento de funcionários e propaganda) 
(NETTO, 2002). 

A RV funciona imergindo o usuário em um ambiente criado 
computacionalmente, ou seja, um ambiente modelado diretamente de um 
computador ou simplesmente filmado em algum lugar do mundo real. A RV conta 
com níveis diferentes de imersão, dependendo do quanto o sistema o permite se 
movimentar ou interagir com os objetos da cena (NETTO, 2002). A interação será 
minimamente exploratória, com o voluntário podendo movimentar-se livremente na 
simulação, mas não podendo interagir, de fato, com os objetos nela (NETTO, 2002). 

Houve, ainda, avanços com a fotografia. Com a popularização de celulares e 
aumento de produção de fotos pessoais, as empresas passaram a fabricar 
dispositivos que capturam momentos com cada vez mais definição e luz, além de 
maiores ângulos de captura, como é o caso das GoPro e das câmeras 360º. Porém, 
além de novas fotos, houve ainda a procura de melhorar antigas fotografias. Foram 
criados métodos que colorem imagens (GESHWIND, 1986), que transformam 
imagens de 2D para 3D, etc. 

A base desse projeto utiliza um método para dar um efeito 3D em fotos 2D, 
chamado “Parallax” (segundo Machado (2005), o nome é oriundo da matemática 
para a medida aparente entre objetos virtuais e seu observador). Este efeito, no caso 
das fotos, separa a imagem em várias camadas, além de aumentar a distância delas, 
método que, ao movimentar as camadas, elas se “moverão” em velocidades 
diferentes, dando, ao espectador, um efeito de profundidade e, portanto, de três 
dimensões. 
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No que se diz à parte da simulação, o usuário ficará restringido à 
movimentação natural da cabeça e acionamento de botões que o locomoverão em 
todas as direções da horizontal, conectado ao mundo virtual com um capacete de 
RV. 

Espera-se, ao final do projeto, ter-se um protótipo de ambiente virtual, onde os 
idosos poderão “viajar” em um cômodo imersivo com fotos próprias antigas nas 
extremidades do cômodo, após o efeito parallax ser aplicado nelas. 

 
2 METODOLOGIA e FERRAMENTAS 

 
Primeiramente, são escolhidas as fotos em conjunto com o idoso. Foram 

eleitas as fotos que, além de não ser escura (pois, após testes, foi contatado que o 
efeito não fica aparente em fotos escuras), o idoso tenha se mostrado motivado a 
contar uma história sobre a foto, ou seja, compartilhar uma lembrança oriunda da 
foto. No mesmo momento da escolha das fotos, o idoso assinou um termo de 
consentimento de estar participando do projeto como voluntário. 

O próximo passo foi a da aplicação do efeito nas fotos escolhidas. Foram 
escolhidas 10 fotos por voluntário, sendo escolhidos 3 voluntários. No momento de 
escrita desse resumo, o projeto encontra-se nesta fase. 

Logo após, o ambiente será modelado, incluindo-se as imagens nele e, após 
testes feitos pelo próprio pesquisador, será feito o experimento com os idosos. O 
experimento será gravado e, após o termino deste, irá se aplicar um questionário, 
onde os idosos serão perguntados sobre a experiência de navegar no ambiente. 

Depois da análise dos questionários em conjunto com o vídeo dos idosos na 
simulação, pretende-se descobrir se a simulação trouxe emoção ao idoso quanto à 
visualizar as fotografias em 3 dimensões. 

A transformação das imagens foi feita com o sistema gratuito de edição de 
fotos chamado Photoshop Online1 (disponível pela empresa Pixlr) e a modelagem do 
ambiente será feita com o sistema chamado Unity 3D, pois este apresenta a 
exportação do ambiente para o capacete de RV chamado Oculus DK2, disponível 
para o uso do projeto. 

 
3 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 
No momento, tem-se como resultado de como as fotos ficaram após a 

aplicação do efeito. Na Figura 1 é mostrada a foto original após ser digitalizada. Na 
Figura 2 é observado como fica a imagem após a separação das camadas e 
distanciação destas. Para visualização, na Figura 2 é usado um software de edição 
de vídeo. 

 
 
 
 
                                            
1 http://www.photoshoponline.net.br/ 
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Figura 1: Foto original digitalizada. 

 
Fonte: Os autores. 

Figura 2: Representação da imagem 
dividida em camadas. 

 
Fonte: Os autores.

 
Percebe-se que, onde os objetos de camadas mais à frente estavam 

presentes nas camadas de trás, foi usada uma opção da ferramenta de edição de 
imagem, chamada ‘Preencher’, onde o sistema cria um padrão com o resto da 
camada e preenche a parte desejada. 
  
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

O trabalho descrito nesse resumo é um trabalho de conclusão de curso de um 
aluno de Sistemas de Informação. O trabalho ainda encontra-se em andamento e 
projeta-se que seja terminado em Novembro do presente ano. 
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