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RESUMO

A Realidade Virtual (RV)  tem sido utilizada em treinamentos técnicos permitindo que os participantes tenham uma imersão bastante propícia ao 
entendimento da situação estudada e facilitando o aprendizado nos mais diversos temas. Em missões espaciais, há mais de trinta anos , são 
utilizados estes recursos em RV em treinamento,tanto para astronautas, bem como para profissionais técnicos envolvidos na montagem de 
equipamentos. Um dos grandes motivos de se utilizar estas ferramentas no treinamento é o fato de diminuir os custos em todo o processo, pois 
os equipamentos virtuais que os profissionais têm acesso em parte da aprendizagem não exigem tantos investimentos quanto os dos 
treinamentos tradicionais. Dentro deste contexto, o problema de pesquisa é: Como   elaborar um eficiente plataforma de realidade virtual com 
gamification para treinamento técnico, que promova aprendizado, estímulo e desafio na indústria 4.0? Os objetivos gerais deste trabalho foram 
apresentar um modelo de plataforma de realidade virtual que simule o treinamento técnico com equipamentos, permitindo a interação do 
usuário com as peças de forma isolada ou em conjunto e podendo manuseá-las de forma a montar, fazer manutenção ou mesmo compreender o 
funcionamento de determinada máquina. Os objetivos específicos foram fazer um estudo da arte sobre o tema, apresentando cases atuais; 
pesquisar tecnologias disponíveis para elaboração de um protótipo; apresentar um modelo para treinamento técnico e avaliar o protótipo criado 
de forma a contribuir para a disseminação desta prática de treinamento virtual na indústria 4.0. A metodologia utilizada, usou o método Design-
Based Research (DBR) que é uma abordagem de investigação que reúne algumas vantagens das metodologias quantitativas e também das 
qualitativas e sua aplicação está ligada com práticas sociais comunitárias. As técnicas apresentam a parte prática da coleta de dados e podem ser 
divididas em documentação indireta e direta. A documentação indireta neste projeto abrange pesquisa bibliográfica e documental e a 
Prototipação também faz parte deste projeto. Já na pesquisa documental de fonte primária, estão incluídos os manuais dos fabricantes dos 
softwares em estudo, Unity , Unreal Engine, Blender, 3DMAX, entre outros, porque eles são a principal fonte de informação sobre as 
funcionalidades, ferramentas e interfaces apresentadas pelos fabricantes dos softwares. A metodologia também inclui um modelo de um 
protótipo em Realidade Virtual que permita o entendimento do manuseio das peças do equipamento. Os resultados  encontrados, mostraram 
que a tecnologia mais apropriada para a Realidade Aumentada é a plataforma Unity, juntamente como plugin Vuforia. para o modelo e protótipo 
porque é uma tecnologia bastante conhecida, com muito scripts e plugins, além de assets disponíveis. O estudo provou , no entanto, que é 
importante o conhecimento da linguagem C#, para a programação do protótipo, o que dificultou um pouco o desenvolvimento, por não ser uma 
linguagem tão comum quanto as demais encontradas no mercado. Os problemas maiores para execução destes trabalho, estão também
relacionados ao acesso a modelos em 3D que representem com fidelidade os equipamentos a serem apresentados para este treinamento, e ainda 
como resultados satisfatórios para este trabalho, foi a aquisição em bancos de objetos em 3D, como CGTrader, como uma fonte para materiais a 
serem utilizados nas plataformas Unity. Como Conclusões, pode-se afirmar, que pode-se dividir em dois grandes e importantes aspectos para 
conseguir construir este modelo de ambiente de Realidade Virtual para treinamento nas indústrias: um de caráter lógico, envolvendo a 
programação em C# e outro de caráter de Design, buscando ao máximo objetos em 3D que representem de modo mais fidedigno possível, os 
equipamentos da indústria para serem recriados em um ambiente de treinamento em RV.
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