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Resumo 

 A realidade virtual é capaz de transportar o utilizador para ambientes sintetizados 

através da manipulação dos seus sentidos. Um dos aspetos principais da realidade virtual 

é a sua componente de interação, tendo as aplicações evoluído e tornando-se mais 

complexas. A navegação é uma das principais formas de interação, pois permite que os 

utilizadores explorem os ambientes virtuais. Assim, é importante estudar as interfaces 

que permitem essa navegação de forma a perceber o seu impacto nas aplicações, sempre 

com o intuito de criar experiências de navegação mais imersivas e que potenciem o 

sentimento de presença dos utilizadores.  

 Dado existirem dois tipos de interfaces de navegação (naturais e não naturais), 

numa primeira fase, foi realizado um estudo com o objetivo de avaliar a performance de 

três interfaces de navegação (tracking da marcha, passadeira omnidirecional e gamepad). 

Esta avaliação mostrou que a interface natural tracking da marcha tem performance 

superior às restantes interfaces avaliadas, tendo a interface natural VirtuSphere a pior 

performance dado ser difícil de manobrar a mesma. O estudo também avaliou o impacto 

que cada interface tem no sentimento de presença, cybersickness e satisfação dos 

utilizadores. A nível de presença não foram encontradas diferenças significativas entre as 

interfaces, mas as interfaces naturais provocaram menos sintomas de cybersickness 

devido ao feedback vestibular e propriocetivo que suportam. Os participantes também se 

mostraram mais satisfeitos ao usar as interfaces naturais que o gamepad.  

 Sendo a navegação uma tarefa multissensorial, foi realizado um segundo estudo 

para avaliar o impacto que o estímulo auditivo tem na sensação de presença e satisfação 

dos utilizadores, nomeadamente o som dos seus próprios passos no ambiente virtual. Os 

participantes foram submetidos a diferentes sons variando a coerência do som com o chão 

e o seu sincronismo com a batida do pé no chão. Os resultados mostram que, numa tarefa 

onde o foco do utilizador não é o som, este estímulo não foi suficiente para alterar a 

presença ou a satisfação dos utilizadores. 

Palavras-chave – Realidade Virtual; Interfaces de Navegação; Steering Law; Performance; 

Coerência Percetual; Estímulo Auditivo 
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Abstract 

 Virtual reality is capable of immerse the users into synthesized environments by 

manipulating their senses. One of the main aspects of virtual reality is its interaction 

component, with applications more complex than ever. Navigation is one of the main 

forms of interaction, allowing users to explore virtual environments. Thus, it is important 

to study the interfaces that allow the users to navigate, to understand their impact on the 

applications, always with the objective of creating more immersive navigation 

experiences that enhance the presence of the users. 

 Since there are two types of navigation interfaces (natural and unnatural), a study 

was carried out to evaluate the performance of three navigation interfaces (real walk, 

omnidirectional treadmill, and gamepad). This evaluation showed that the real walking 

natural interface has superior performance than the other evaluated interfaces, having 

the natural interface VirtuSphere the worst performance since it is difficult to maneuver. 

The study also evaluated the impact that each interface has on the presence, 

cybersickness and user satisfaction. Regarding presence, no significant differences were 

found between the interfaces, but the natural interfaces produced fewer cybersickness 

symptoms due to the vestibular and proprioceptive feedback they provide. Participants 

were also more pleased to use the natural interfaces than the gamepad. 

 Since navigation is a multisensory task, a second study was carried out to evaluate 

the impact that the auditory stimulus has on the presence and satisfaction of the users, 

namely the sound of their own footsteps in the virtual environment. Participants were 

subjected to different sounds by varying the coherence of the sound with the floor type 

and its synchronism with the walk. The results show that in a task where the focus of the 

user is not the sound, this stimulus was not enough to change the user's presence or 

satisfaction. 

Keywords – Virtual Reality; Navigation Interfaces; Steering Law; Performance; Perceptual 

Coherence; Auditory Stimulus 
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1. Introdução 

 Este capítulo introdutório serve para familiarizar o leitor com os conceitos 

importantes em que se baseia a dissertação. Adicionalmente será apresentada a 

motivação para a realização deste trabalho, bem como os seus objetivos e contributos 

desta dissertação. Por fim será feita uma explicação da organização do documento.  

 O conceito de realidade virtual (RV) pode ser definido como simulações de 

computador que detetam a posição e ações dos utilizadores e substituem ou aumentam 

um ou mais dos seus sentidos, dando a este a sensação de estar mentalmente imerso ou 

presente nessas simulações também denominadas por ambientes virtuais (AV) (Sherman 

& Craig, 2002). A definição técnica de Fuchs, Moreau, e Guitton (2011) RV como um 

domínio científico que simula em AV, usando as ciências da computação e interfaces 

comportamentais, o comportamento de entidades 3D que interagem em tempo real com 

os utilizadores imersos através dos seus canais sensoriais. Desta forma, um sistema de RV 

engloba três componentes: um utilizador, uma interface (usada para interagir com o AV e 

para tornar o utilizador imerso) e um AV (Figura 1). 

 

Figura 1 - Componentes de um sistema de RV como ilustrado por Fuchs et al. (2011). 

 A RV tem vindo a evoluir no sentido de se tornar mais acessível, tendo havido um 

grande investimento na criação e melhoramento das interfaces visuais, mais 

precisamente os head-mounted displays (HMD), tendo estes ganhado maior resolução nos 

seus ecrãs e maior conforto, tudo isto para tornar as experiências de RV mais imersivas e 
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apelativas para o consumidor. Recentemente tem havido um grande investimento pelo 

setor do entretenimento como forma de tornar a RV como novo meio para o consumo de 

deste tipo de conteúdos, sendo a grande novidade em relação aos meios convencionais, a 

interação que a RV permite dando ao utilizador a possibilidade de se sentir parte dos 

conteúdos. 

 No entanto, a RV não é apenas usada para entretenimento (e.g.: jogos digitais, 

filmes, etc.). Devido à possibilidade de interagir com entidades virtuais 3D e a 

possibilidade de serem criados quaisquer tipos de AV, a RV tem também mostrado a sua 

utilidade em diferentes áreas, como por exemplo, em aplicações de treino e certificação, 

onde AV fiéis à realidade são usados para a formação de profissionais em diversas áreas 

(Aïm, Lonjon, Hannouche, & Nizard, 2015; Cha, Han, Lee, & Choi, 2012; Stone, 2001). Outro 

exemplo onde a RV pode ser aplicada é na análise de dados, onde os analistas podem 

observar os mesmos de vários pontos de vista, criando assim informações que de outra 

maneira seriam praticamente mais difíceis de obter (Zielasko, Horn, Freitag, Weyers, & 

Kuhlen, 2016). 

 A caracterização do envolvimento sentido pelos utilizadores durante uma 

experiência de RV pode ser feita com recurso às métricas de imersão e presença. Segundo 

Fuchs et al. (2011), a imersão advém da tecnologia e é composta pelo envolvimento sensorial 

e interatividade que esta permite. Da imersão surge o conceito de presença ou sensação de 

presença. Embora o conceito de presença não seja consensual (Fuchs et al., 2011), 

considera-se nesta dissertação a definição de presença de Slater e Wilbur (1997), sendo a 

presença a sensação psicológica de estar dentro de um mundo virtual como se este fosse 

real. 

 Embora uma experiência de RV seja desenvolvida com o objetivo de ser o mais 

imersiva possível para o utilizador através dos seus sentidos, por vezes, devido aos 

equipamentos ou à forma como essas experiências são desenhadas, os utilizadores podem 

sentir sintomas de cybersickness. O cybersickness está associado a um conjunto de 

sintomas que, maioritariamente devido a conflitos sensoriais, penalizam a experiência 

dos utilizadores em RV (LaViola, 2000). Alguns destes sintomas incluem: náusea, 

desconforto, dores de cabeça, etc. 
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1.1. Motivação e Objetivos 

 Dada a evolução da RV e das suas respetivas aplicações, a interação com essas 

aplicações tem cada vez mais um papel principal. A navegação pelos AV é uma das 

principais formas de interação com esses AV permitindo a sua exploração, sendo as 

interfaces de navegação responsáveis por fazer o correto mapeamento entre a deslocação 

que o utilizador pretende fazer e a deslocação que é efetivamente feita no AV. Assim, as 

interfaces de navegação são decisivas na sensação de presença, cybersickness e na própria 

satisfação dos utilizadores durante o período em que estão imersos no AV. O foco desta 

dissertação encontra-se na navegação do tipo marcha, i.e., quando o a representação 

virtual do utilizador se desloca através do andar (Nabiyouni, Saktheeswaran, Bowman, & 

Karanth, 2015). 

 O objetivo principal desta dissertação é apresentar uma avaliação da performance 

de diferentes interfaces de navegação para marcha em RV.  Como objetivo secundário 

pretende-se ainda perceber o impacto que as diferentes interfaces de navegação para 

marcha têm no sentimento de presença, cybersickness e satisfação dos utilizadores. Além 

disto, e porque a navegação em AV deve ser uma experiência multissensorial, será 

também avaliado o impacto que o estímulo auditivo da locomoção tem na interface que 

da avaliação anterior se mostrar a melhor, enquanto os utilizadores estão ocupados com 

uma tarefa. 

 Esta dissertação foi desenvolvida no âmbito do laboratório de RV MASSIVE – Multimodal Acknowledgeable multiSenSory Immersive Virtual Environments  – sendo o 

foco deste laboratório o estudo multidisciplinar da relação entre as tecnologias de RV e as 

diferentes dimensões da performance humana. Como tal, é também motivação desta 

dissertação, prover o laboratório das componentes necessárias ao uso das interfaces de 

navegação existentes no mesmo. 

 Desta forma consideram-se os seguintes objetivos específicos: 

• Levantamento de estado da arte – Listagem e caracterização das interfaces de 

navegação para marcha usadas em RV, bem como perceber que estímulos 
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sensoriais decorrem dessa navegação e que métodos e metodologias podem ser 

usados para avaliar as interfaces; 

• Desenvolvimento – Integrar as interfaces de navegação disponíveis no laboratório 

de RV MASSIVE na sua Framework, de forma a ficarem disponíveis a serem usadas 

em aplicações de RV e serem objeto de estudo; 

• Avaliação – Classificar quanto à performance as interfaces integradas, bem como 

avaliar a sensação de presença, sintomas de cybersickness, níveis de satisfação 

decorrente do uso dessas interfaces e o contributo do estímulo auditivo da 

locomoção, quando o foco mental dos utilizadores não se encontra neste estímulo. 

1.2. Metodologia 

 A realização desta dissertação seguiu a ordem de raciocínio apresentada na Figura 

2: 

 

Figura 2 - Representação gráfica da metodologia da dissertação. 
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 Numa primeira fase foi feita a contextualização do tema da dissertação e conceitos 

base em que esta assenta. De seguida, foi feito um levantamento de estado da arte sobre 

a navegação em AV, incluindo que interfaces de navegação para marcha são usadas em 

RV, quais as suas características, que estímulos sensoriais decorrem da navegação e de 

que forma é feita a avaliação dessas interfaces apresentando estudos, métricas e métodos 

de avaliação.  

 Com base no conhecimento adquirido no ponto anterior sobre as interfaces e tendo 

como objeto de estudo as interfaces de navegação existentes no laboratório de RV 

MASSIVE (OptiTrack, VirtuSphere e gamepad), foi contextualizada a framework para a 

criação de aplicações de RV existente no laboratório e foram integradas nessa framework 

as respetivas interfaces existentes sob a forma de um controlador de navegação. O 

desenvolvimento deste controlador possibilitou o uso das interfaces nos dois estudos 

realizados ao abrigo desta dissertação. 

 De forma a estudar as interfaces de navegação existentes na framework, foi 

realizado um primeiro estudo com utilizadores, que fez uso da Steering Law para avaliar 

a performance das mesmas, tendo adicionalmente sido avaliado o sentimento de 

presença, sintomas de cybersickness e satisfação dos utilizadores usando cada uma das 

interfaces. 

 Um segundo estudo foi realizado, também com utilizadores, devido à importância 

dos estímulos sensoriais da navegação, tendo sido avaliado o estímulo auditivo quando 

usada a interface da categoria tracking da marcha. Foi avaliado o impacto que o som dos 

passos do utilizador tem no sentimento de presença e satisfação dos utilizadores quando 

estes se encontram ocupados com uma dada tarefa. 

 Por fim, são apresentadas todas as conclusões desta dissertação, fazendo 

referência aos contributos da mesma.  

1.3. Contributos da Dissertação 

 O principal contributo desta dissertação é apresentar segundo uma métrica 

objetiva a classificação da performance de várias interfaces de navegação em RV, 

mostrando o seu impacto na sensação de presença, cybersickness e satisfação dos 
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utilizadores. Foi observado que as interfaces que oferecem uma navegação natural 

apresentam melhores resultados a todos os níveis que as interfaces que não oferecem 

esse tipo de navegação. 

 Com base neste estudo, foi desenvolvida uma aplicação de RV onde o utilizador 

tinha uma tarefa cognitiva, mostrando também esta dissertação o impacto que o estímulo 

auditivo da locomoção tem na sensação de presença e satisfação dos utilizadores 

enquanto imersos nessa aplicação.  Não se verificou um impacto significativo deste 

estímulo nos parâmetros referidos, tendo os utilizadores reportado níveis de presença e 

satisfação similares quando variada a coerência e sincronismo do estímulo. 

 A dissertação também familiariza o leitor com o estado da arte sobre a navegação 

em RV, ficando este a conhecer quais as interfaces usadas em RV e as suas características, 

bem como quais os estímulos sensoriais que a navegação providencia aos utilizadores e 

quais as métricas e métodos usados nesta área para a avaliação das interfaces. 

 Internamente, o trabalho desta dissertação dá um contributo ao laboratório de RV 

MASSIVE, ficando este laboratório capacitado de usar as interfaces de navegação 

existentes no mesmo, através da sua framework de desenvolvimento de aplicações de RV. 

1.4. Organização da Dissertação 

 A dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos.  

 No primeiro, é feita uma introdução aos conceitos base desta dissertação, bem 

como são apresentados os objetivos, motivação e contribuições da mesma.  

 O segundo capítulo corresponde ao estado da arte e visa fazer uma enumeração e 

descrição das interfaces de navegação em RV, apresentando também os estímulos 

sensoriais que decorrem da navegação e que métricas e métodos são tipicamente usados 

para a avaliação deste tipo de interfaces. 

 No terceiro capítulo, é contextualizado o trabalho desenvolvido para o laboratório 

de RV MASSIVE, sendo explicado o funcionamento da framework existente para 

desenvolvimento de aplicações de RV e de que forma foi feita a integração das interfaces 

de navegação nessa framework. 
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 No quarto capítulo é feita a avaliação das interfaces de navegação integradas no 

capítulo três, bem como a respetiva análise dos resultados obtidos com o estudo. 

 O quinto capítulo apresenta o estudo realizado ao estímulo auditivo da locomoção 

em aplicações de RV imersivas e os resultados obtidos com este estudo. 

 O sexto e último capítulo serve de conclusões ao trabalho desenvolvido ao longo 

da dissertação, apresentando ainda limitações encontradas no decorrer do trabalho, 

perspetivas de trabalho futuro e contributos efetivos da dissertação. 
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2. Navegação através da Marcha em Ambientes Virtuais 

 A evolução da RV, tem permitido um aumento do número de aplicações de RV nas 

mais diversas áreas. Desde aplicações de entretenimento para o mercado doméstico a 

aplicações de nível industrial que permitem o treino e certificação de equipas, são vários 

os usos da RV. Com mundos virtuais cada vez mais completos e complexos é de esperar 

uma evolução também nas formas que permitem a interação com esses mundos. Uma das 

formas de interação principal é a navegação através da marcha nos mundos virtuais, uma 

vez que permite a exploração dos mesmos e é uma metáfora de navegação bem 

estabelecida. 

 A navegação em mundos virtuais é idealmente uma experiência multissensorial, 

compreendendo a interface de navegação e os estímulos sensoriais que naturalmente 

devem decorrer da navegação, i.e., se uma aplicação de RV requer que o utilizador se 

desloque sob a forma de marcha, quando o utilizador o fizer e de forma a manter níveis 

de imersão e presença máximos no que diz respeito à navegação, deve sentir que a 

navegação é natural e sentir os estímulos que sentiria se se deslocasse efetivamente na 

realidade. Da mesma forma, se a aplicação colocar o utilizador no comando de um carro, 

este deve sentir que está de facto a conduzir um carro. 

 Assim, uma experiência de navegação imersiva deve ser uma conjugação perfeita 

de várias componentes – as interfaces de navegação, os estímulos sensoriais que estas 

permitem e o correto mapeamento da navegação pelo controlador da aplicação. Neste 

capítulo serão apresentados vários aspetos relacionados com a navegação em RV, como 

as interfaces que suportam a navegação e os estímulos envolvidos na navegação. 

2.1. Interfaces de Navegação para Marcha 

 Uma interface de navegação é o ponto de contacto entre o utilizador da aplicação 

de RV e a própria aplicação, sendo essencialmente composta por hardware, que é usado 

em conjunto com software de forma a que haja um mapeamento coerente entre a 

interação que o utilizador tem com a interface e as ações que desempenha no mundo 

virtual. 
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 Devido à exploração de ambientes ser um conceito chave em RV, as interfaces de 

navegação assumem um papel importante pois são elas que permitem esta exploração. A 

grande maioria das experiências de RV requer que o utilizador desempenhe ações em 

sítios distintos e, portanto, suporta pelo menos uma forma de navegação. Um exemplo de 

uma área recente onde a navegação é usada é a análise de dados em RV que permite a um 

analista tratar grandes conjuntos de dados de forma imersiva para que possa observar as 

suas particularidades e extrair informação dos mesmos (Zielasko et al., 2016). 

 As interfaces de navegação podem ser classificadas em relação ao seu suporte à 

marcha como sendo naturais ou não naturais. Uma interface de navegação para marcha 

natural é caracterizada por permitir a navegação de forma natural do mundo virtual, ou 

seja, o utilizador que use uma interface deste tipo poderá, por exemplo, andar e/ou 

receber os mesmos estímulos que receberia se andasse na realidade.  

 Mary C. Whitton e Peck (2013) enumeraram as características ideais de uma 

interface natural que suporte a marcha, nomeadamente: deve apresentar uma carga 

cognitiva baixa; deve permitir uma experiência do tipo mãos-livres sem deixar que este 

colida com objetos existentes no espaço físico; não deve introduzir mau estar no 

utilizador, evitando conflitos sensoriais; não deve apresentar latência na navegação; deve 

suportar velocidades variáveis, incluindo a largura dos passos; deve manter uma 

velocidade constante durante a fase rítmica do andar. 

 Dentro das interfaces de navegação para marcha naturais, Bruder e Steinicke 

(2013) apresentam uma classificação de interfaces isométricas e não isométricas. No caso 

das interfaces isométricas, o utilizador movimenta-se no mundo virtual na mesma 

proporção que se movimenta no mundo real, algo só possível em AV de menor dimensão 

que o ambiente físico. Pelo contrário, as não isométricas permitem espaços físico menores 

que os espaços virtuais fazendo um mapeamento não uniforme entre o real e o virtual.  

 Os autores sugerem um compromisso entre ambas no caso de os AV serem mais 

pequenos que o ambiente físico, ao mesmo tempo que esses ambientes têm pontos de 

interesse distantes. Neste último caso, para manter uma navegação natural e, portanto, 

com maior nível de presença, deve ser usada uma interface isométrica para a exploração 

do ponto de interesse e uma forma de teletransporte entre os vários pontos de interesse. 
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É considerado teletransporte quando há uma quebra na continuidade do optic flow onde 

o utilizador num instante está numa posição e no instante imediatamente seguinte se 

encontra numa posição demasiado diferente. 

 De seguida serão apresentadas interfaces de navegação naturais e não naturais, 

evidenciado as características que definem cada uma, assim como algumas das suas 

vantagens e desvantagens. 

2.1.1. Tracking da Marcha 

 No mundo real, quando as pessoas se deslocam, adquirem um conjunto de 

informações baseadas principalmente nos estímulos visual, vestibular e propriocetivo. 

Estas informações permitem que a pessoas se desloque e mantenha uma noção sobre a 

sua orientação espacial. Apesar da RV muitas vezes ser conhecida apenas numa forma de 

visualização diferente, as aplicações de RV necessitam que os AV sejam explorados e há 

evidências que suportam que o feedback visual não é suficientemente forte para permitir 

às pessoas navegar eficientemente no virtual (Ruddle & Lessels, 2009).  

 Sendo o andar humano uma tarefa ritmada, é possível identificar um conjunto de 

momentos chave que caracterizam as fazes do andar (Wendt, Whitton, & Brooks, 2010; 

Whittle, 1998; Mary C. Whitton & Peck, 2013), no entanto os tipos de informações 

corporais decorrentes do andar podem ser divididos em duas categorias – informações 

de rotação e informações de translação. Estas são as informações obtidas pelos sistemas 

vestibular e propriocetivo do Homem.  

 Uma interface de navegação do tipo tracking da marcha, é uma interface que 

permite ao seu utilizador deslocar-se livremente no mundo virtual ao mesmo tempo que 

se desloca no mundo real, havendo um mapeamento à escala 1:1 (isométrico) entre o real 

e o virtual o que leva a que esta interface seja apontado como a ideal para a exploração de 

AV que necessitem que a pessoa ande pelo ambiente. Com isto, este tipo de interfaces tem 

um requisito base que é a sua maior limitação – o mundo virtual tem que ser de dimensão 

igual ou menor que espaço físico onde a interface está instalada – limitação esta que pode 

inviabilizar o uso destas interfaces. 
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 De forma a obter os dados sobre a posição e rotação do utilizador no mundo real 

(tracking) são usadas um conjunto de tecnologias, sendo as mais comuns: o uso de 

sensores de movimento nos membros e cabeça do utilizador, como acelerómetros e 

giroscópios, que registam em qualquer momento as posições e orientações dos mesmos; 

o uso de sistemas de tracking ótico, que consistem num conjunto de câmaras que 

reconstroem num mapa tridimensional um conjunto de marcadores aplicados nos 

membros e cabeça (Figura 3). Os sistemas óticos são mais precisos no mapeamento da 

marcha chegando a erros abaixo de 1 mm por marcador, no entanto, estes sistemas podem 

ter custos elevados e não costumam apresentar muita mobilidade. Em contrapartida, o 

uso de sensores de movimento é mais móvel, mas tem um erro muito superior, dado que 

as posições registadas são relativas e não absolutas ou os sensores têm propensão natural 

a se descalibrar. 

 

Figura 3 - Sistema ótico de tracking. 

 Ruddle e Lessels (2009) estudaram este tipo de navegação em comparação com 

walk-in-place (explicado mais à frente em 2.1.3) e vista por monitor e apuraram que o 

feedback motor (propriocetivo e vestibular), que estas interfaces com suporte a marcha 

providenciam, se mostrou efetivo na performance em tarefas de orientação, 

especialmente o propriocetivo que quando ausente impediu que as pessoas mantivessem 

uma boa orientação espacial, revisitando locais por onde já tinham passado. 
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2.1.2. Tracking da Marcha com Redirected Walking 

 Uma experiência de navegação ideal permite que o utilizador se desloque na 

realidade, no entanto, esta abordagem apresenta uma grande limitação pois os espaços 

físicos são usualmente mais pequenos que os AV, impedindo um mapeamento à escala 

real entre ambos (Mary C. Whitton & Peck, 2013). De forma a contrariar esta limitação 

surgiram um conjunto de técnicas de redirected walking, i.e., marcha com 

redireccionamento que, como o próprio nome indica, faz com que os utilizadores sejam 

redirecionados (Figura 4 (a))  durante a navegação de forma a não saírem de um espaço 

físico limitado (Razzaque, Kohn, & Whitton, 2001), sendo assim este um tipo de interfaces 

não isométricas. 

 O conceito de redirected walking passa pela introdução de distorções no campo de 

visão, definidas através de ganhos de curvatura, rotação e translação (Figura 4 (b)), de 

forma a que a pessoa inconscientemente corrija com a sua locomoção essas distorções 

(Steinicke, Bruder, Jerald, Frenz, & Lappe, 2010). O valor dos ganhos de curvatura e 

rotação são definidos pelo inverso do raio do círculo e os ganhos de translação pelo 

quociente entre a distância virtual e a distância real percorrida. Devido à combinação de 

duas técnicas (tracking e redireccionamento), esta técnica é difícil de aplicar a vários 

utilizadores em simultâneo, pois introduz um fator de complexidade extra aos algoritmos – evitar colisões entre vários utilizadores a serem redirecionados de formas diferentes ao 

mesmo tempo. Devido ao funcionamento dos algoritmos, normalmente é necessário saber 

a priori o destino final para que seja possível ajustar uma trajetória real adaptada ao AV. 
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Figura 4 – (a) Diagrama ilustrativo de redirected walking (Steinicke et al., 2009); (b) uso de ganhos de 
rotação, curvatura e translação para influenciar a trajetória do utilizador (Azmandian, Yahata, Bolas, & 
Suma, 2014). 

 Para avaliar a perceção visual e a influência que a visão pode ter na navegação, 

(Bruder et al., 2013) estudaram até que ponto a introdução de ilusões óticas e alterações 

ao optic flow podem ser úteis no redireccionamento dos utilizadores, dado que segundo 

os autores os seres humanos obtêm uma parte das informações necessárias à perceção da 

navegação através da visão, como a velocidade e direção do movimento, sendo a 

informação da visão mais relevante que outros sentidos quando nestes à alguma 

contradição. Os autores comprometeram-se a averiguar como aplicar redirected walking, 

mais precisamente que valores dos ganhos de rotação seriam suportados pelas pessoas 

sem que estas notassem que estavam a ser redirecionadas e explorar as limitações 

percetuais da sensação de movimento. 

 Com este estudo, os autores concluíram que ao aplicar uma rotação em torno do 

eixo vertical ao campo de visão ao mesmo tempo que as pessoas andavam em linha reta 

levava-as a percecionar que percorriam uma trajetória curvilínea, o oposto do princípio 

de redirected walking (uma pessoa não pode percecionar a curva do seu trajeto real, mas 

sim a reta do trajeto virtual). Isto foi solucionado com a introdução de pontos de 

referência estacionários na cena e com esta adição, foram obtidos valores de ganhos de 

rotação limite entre [0.7; 1.3] m. Para além da deteção das rotações, outro obstáculo 

detetado é o mau estar introduzido devido ao conflito de sentidos. A perceção de 

velocidade foi também alterada com sucesso com a introdução de ilusões óticas nos 

limites do campo de visão que estimulam os recetores visuais responsáveis pela sensação 

de velocidade. A combinação dos dois métodos (redireccionamento e ilusão) permitiu aos 

utilizadores percorreram distâncias virtuais superiores ao espaço físico disponível. 

 Para além de alterações do foro visual, Nogalski e Fohl (2016) sugeriram que 

adição de pistas auditivas podia ser vantajosa para o aumento dos ganhos de curvatura e 

rotação, aumentando o sentido de orientação enquanto o utilizador percorre trajetórias 

não lineares. Assim, fizeram o uso de Wave Field Synthesis (WFS), uma tecnologia para 

mapeamento de fontes de som em que a direção do som é independente da posição e 

rotação do utilizador, permitindo a orientação acústica do mesmo. Foi desenhada uma 

experiência em que o utilizador tinha que seguir um som, no entanto pontualmente era 
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aliciado a olhar em direção a outro som, sendo que no momento em que rodava, ambos os 

sons rodavam também na mesma direção variando o número de graus que as fontes de 

som rodavam de forma a obter valores de ganhos de curvatura e rotação. 

 Foram testados quatro grupos de utilizadores, num total de 39 participantes, em 

que variou o grau de conhecimento sobre a experiência, havendo um grupo que 

desconhecia o propósito da experiência, um segundo que tinha conhecimento sobre o 

conceito de redirected walking e um terceiro que sabia como a experiência tinha sido 

desenhada. Um quarto grupo tinha os mesmos conhecimentos que o segundo, mas as suas 

respostas estavam condicionadas a duas respostas. Esta divisão permitiu estudar se a 

consciencialização sobre esta tecnologia tem influencia nas taxas de deteção dos ganhos. 

 Os resultados mostram que o nível de conhecimento da experiência influenciou 

significativamente a deteção de ganhos de rotação e curvatura, sendo o pior caso o 

terceiro grupo que ao saber do funcionamento da experiência detetou ganhos menores. 

Para este caso, os ganhos de rotação foram em média entre [0.83; 1.17] m e os ganhos de 

curvatura entre [~0; 0.25] m. Comparando com M. C. Whitton et al. (2005) estes 

resultados confirmam que alterações na visão são mais efetivas na manipulação das 

trajetórias que alterações a nível da audição (Serafin, Nilsson, Sikstrom, De Goetzen, & 

Nordahl, 2013). Os resultados obtidos por Steinicke et al. (2009); Steinicke et al. (2010) 

também apoiam os valores para os ganhos de rotação e curvatura e apresentam ganhos 

de translação entre [0.86; 1.26] m. Os resultados de cybersickness obtidos por Steinicke et 

al. (2010) não são suficientes para suportar a ideia de este estar associado às 

manipulações de estímulos.  

 Dada a limitação de ser necessário conhecer a área útil física bem como o trajeto 

virtual a ser percorrido para os algoritmos de redirected walking conseguirem calcular as 

rotações necessárias, Nescher, Zank, e Kunz (2016) apresentaram uma prova de conceito 

de um método que permitisse redirected walking em espaços desconhecidos e portanto 

possível de ser integrado em soluções para o mercado de consumo, permitindo às pessoas 

usarem este tipo de interface nas suas casas. O conceito consistiu no uso de um dispositivo 

equipado de câmaras capazes de percecionar a profundidade, neste caso o tablet do 
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Project Tango1. Este dispositivo foi usado para criar uma representação tridimensional do 

espaço em que a pessoa se deslocava em tempo real. Com esta representação, o algoritmo 

era capaz de adaptar o espaço físico limitado à navegação que o utilizador teria que 

realizar. 

 As limitações desta abordagem advêm da distância que o dispositivo consegue 

alcançar, levando a que o algoritmo tenha que lidar com situações de áreas não mapeadas 

na direção do utilizador. Neste caso o sistema assume que essa área não mapeada é livre, 

no entanto quando tal não se verifica, o sistema obriga o utilizador a fazer uma rotação, o 

que leva a quebras nos níveis de presença. Além disto, é difícil ter em conta a existência 

de obstáculos que obstruem a passagem da pessoa. Por fim, devido ao processamento 

digital de imagens tridimensionais em tempo real leva a que este algoritmo seja 

computacionalmente exigente. 

 Assim, a marcha com redirected walking é um tipo de interface que combina o 

tracking da pessoa com o seu redireccionamento e reorientação de forma a permitir que 

a navegação por espaços virtuais maiores possa ser realizada em espaços físicos menores. 

O redireccionamento é feito com recurso à manipulação dos sentidos da pessoa, 

normalmente a introdução de distorções e rotações no campo de visão que fazem com 

que a pessoa inconscientemente percorra um caminho curvo ao mesmo tempo que 

perceciona um caminho reto. Este método apresenta algumas desvantagens importantes, 

como a possível introdução de mau estar (conflito de sentidos), a necessidade de conhecer 

o espaço físico e virtual ou em alternativa ter um algoritmo demasiado complexo. A 

introdução de rotações pode também causar perdas de presença. De qualquer forma este 

método mantém as vantagens da marcha, nomeadamente o feedback vestibular e 

propriocetivo. 

2.1.3. Walk-in-Place 

 De forma a manter os estímulos vestibular e propriocetivo que a marcha oferece e 

em alternativa ao ponto anterior, existe a categoria de interfaces de navegação walk-in-

place. Esta categoria tem uma definição variável consoante vários autores, no entanto 

                                                        

1 https://get.google.com/tango/ 
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considera-se para este trabalho que as interfaces que se inserem nesta categoria são as 

que permitem aos utilizadores navegarem nos AV recebendo os estímulos físicos que 

teriam na realidade (maioritariamente associados a movimentos do corpo) ao mesmo 

tempo que mantêm o seu lugar físico, sendo esta uma das maiores vantagens apontadas 

pelos fabricantes destas interfaces comparativamente ao uso de tracking na marcha. 

 O exemplo mais comum deste tipo de interfaces são as chamadas passadeiras 

omnidirecionais (Figura 5). Estas podem ser de dois tipos: um mais tradicional – 

simplesmente denominado de passadeira – em que a base é constituída por diversos 

filamentos que rodam e outro – denominado sliding dish – que consiste numa base, 

também chamada de prato, constituída por um material de baixa fricção e que em 

conjunto com sapatos também eles de baixa fricção permitem ao utilizador andar em 

qualquer direção. Adicionalmente, costumam integrar um suporte aplicado à volta da 

cintura do utilizador dando uma maior estabilidade ao mesmo. Em certos casos e 

dependendo da robustez dos materiais usados, algumas passadeiras omnidirecionais 

permitem ainda que os utilizadores corram e/ou saltem. 

 

Figura 5 - Exemplos de passadeiras omnidirecionais. (a) WizDish; (b) Virtuix Omni; (c) Cyberith Virtualizer; 
(d) KAT Walk. 

 O uso de passadeiras omnidirecionais tem vindo a ser estudado em experiências 

de RV como em Nielsen, Toft, Nilsson, Nordahl, e Serafin (2016) onde os autores 

comparam uma passadeira omnidirecional com a marcha, revelando os testes que a 

passadeira se mostrou disruptiva mais frequentemente que a marcha, uma vez que os 

participantes atingiam os limites da passadeira.  
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 No caso específico de navegação através da marcha, é desejável que sejam 

monitorizados os passos da pessoa para que seja possível ter em conta velocidades de 

andar diferentes, o que é um desafio devido à forma como os sliding dishes registam os 

passos – registam apenas as batidas do pé levando a que seja feita a distância entre cada 

pé apresentando alta sensibilidade em certos casos (Mary C. Whitton & Peck, 2013). A 

direção do andar pode ser definida pela orientação do corpo ou pela orientação da cabeça, 

embora em certos casos possa ser usado um joystick para apontar na direção do 

movimento. 

 Um estudo mais aprofundado (Frissen, Campos, Sreenivasa, & Ernst, 2013) 

mostrou as várias implicações que alguns fatores externos têm na usabilidade das 

passadeiras omnidirecionais e sensação de realismo que estas oferecem. São destacados 

os estímulos multissensoriais que advêm do andar e de que forma estes estão presentes 

ou não numa abordagem walk-in-place. Os autores defendem que pistas visuais, auditivas 

e vestibulares, bem como a possibilidade do utilizador se movimentar irrestritamente em 

qualquer direção contribuem para uma experiência de navegação em RV fidedigna e que, 

como seria de esperar, estímulos contraditórios contribuem negativamente para essa 

experiência. Para além disto, o estudo verificou que parte das passadeiras 

omnidirecionais testadas tinham problemas na entrega de estímulos coerentes, tendo a 

análise exaustiva da locomoção humana e resultados de testes a outras passadeiras, 

resultado na criação de uma nova passadeira omnidirecional que solucionasse os 

problemas encontrados. 

 As passadeiras omnidirecionais podem também apresentar a forma de esfera 

como é o caso da VirtuSphere (Figura 6). Esta consiste numa esfera assente numa 

plataforma constituída por rodas giratórias e que permitem que esta rode livremente em 

qualquer direção (Medina, Fruland, & Weghorst, 2008; Nabiyouni et al., 2015; Skopp, 

Smolenski, Metzger-Abamukong, Rizzo, & Reger, 2014). Para isso, o utilizador entra para 

dento da esfera e caminha dentro dela, sendo a força do seu movimento transferida para 

a mesma. 
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Figura 6 - VirtuSphere. 

 Apesar do seu princípio aparentar ser ideal, algo comum à literatura referida sobre 

este tipo de interfaces revela o seu ponto fraco – a dificuldade no início e fim da marcha e 

a dificuldade em detetar mudanças rápidas de direção. No caso das passadeiras que usam 

filamentos a rotação é demorada devido ao atrito necessário para mudar a direção desses 

filamentos, ao passo que no caso dos sliding dishes a forma de andar pode não ser 

completamente natural, obrigando o utilizador a exercer mais força que o normal para 

começar a andar. Estes efeitos aplicam-se também à VirtuSphere dada a sua dimensão e 

peso. 

 O tipo de interfaces walk-in-place integra também outros tipos de dispositivos 

(Iwata, 2013), como os sliding shoes, robot tiles e foot pads. Os sliding shoes, como o próprio 

nome indica – sapatos que deslizam – consistem em sapatos preparados para deslizar 

numa superfície que com um conjunto de sensores (acelerómetros, giroscópios, câmaras, 

etc.) permitem a deteção dos passos e consequentemente do andar da pessoa. No caso dos 

foot pads, cada pé do utilizador é fixo a uma plataforma que à medida que a pessoa anda 

registam o movimento da mesma e fazem a sua tradução para o motor de jogo. Por fim, os 

robot tiles fazem uso de uma área plana desimpedida de objetos em que vários robôs 

simulam o chão e à medida que a pessoa anda, redirecionam-na levando a que esta 

inconscientemente ande sempre na mesma área. 

 Apesar de não permitirem a marcha da pessoa e por isso poderem ser excluídos da 

categoria walk-in-place, existem ainda outras interfaces que permitem a navegação em 
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mundos virtuais dos utilizadores sob outras formas de locomoção como é o caso dos 

simuladores de condução e aviação (Moltenbrey, 2000; Weidner, Hoesch, Poeschl, & Broll, 

2017; Zhai, Accot, & Woltjer, 2004). Neste caso, a interface simula o comportamento e 

forma física dos veículos de forma a permitir que os utilizadores se sintam imersos e 

exatamente como se estivessem a conduzir um certo veículo. 

2.1.4. Gamepad, Joystick e Outras Interfaces Não Naturais 

 As interfaces de navegação não naturais, pela maior simplicidade são geralmente 

mais fáceis de aplicar e suportar numa aplicação de RV. Estes tipos de interfaces incluem 

dispositivos relativamente pequenos e fáceis de transportar e que na sua maioria 

englobam custos inferiores em relação às interfaces de navegação naturais. Alguns 

exemplos são os comandos normalmente associados a consolas de videojogos 

(gamepads), joysticks, varinhas equipadas de sensores de movimento, entre outras 

(Figura 7).  

 

Figura 7 - Exemplos de interfaces de navegação não naturais. 

 Apesar da sua simplicidade, estas interfaces constituem um desafio na sua 

adaptação à RV – integração de interfaces de navegação não naturais de forma imersiva 

no mundo virtual, i.e., de que forma um utilizador pode usar uma destas interfaces ao 

mesmo tempo que se está completamente imerso numa aplicação de RV (Zielasko et al., 

2016). Uma vez que neste caso os membros do corpo do utilizador não são mapeados para 

o AV, ao contrário das interfaces naturais que podem fazer o tracking dos membros, o uso 

das mãos torna-se restrito pois a pessoa não sabe onde estão os objetos na realidade e 

torna-se difícil usar um teclado ou um comando como forma de entrada da aplicação, a 

menos que o utilizador mantenha as suas mãos nos objetos/dispositivos durante toda a 
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experiência. Posto isto, resta saber qual a forma mais natural e menos intrusiva que pode 

ser usada em conjunto com uma interface não natural para que o utilizador tenha uma 

experiência de RV ótima, isto pode passar também pela inclusão de certos tipos de 

estímulo sensoriais, uma vez que o utilizador nestes métodos está muitas vezes sentado, 

não tendo os estímulos decorrentes da locomoção. 

 Para além do desafio referido e por não haver tracking, é relevante apurar a 

orientação do utilizador e a direção do movimento da locomoção. Embora nas interfaces 

naturais se assumir que estes valores são independentes, no caso das interfaces não 

naturais existem essencialmente duas abordagens para obter estas informações: pointing-

directed e gaze-directed. No caso da primeira, tal como nas interfaces naturais, a 

orientação da pessoa e direção do movimento são independentes, o que significa que o 

utilizador pode mover-se livremente e independentemente da trajetória do seu 

movimento pode olhar em qualquer outra direção. Aqui a direção da pessoa é dada 

normalmente pelos sensores de posição incluídos no seu HMD, ao passo que a direção da 

locomoção é obtida pelo dispositivo de navegação (comando, joystick, varinha apontada 

numa direção, etc.). No segundo caso, a direção do movimento é bloqueada à orientação 

do olhar, ou seja, o utilizador movimenta-se na direção para onde está a olhar. Apesar do 

gaze-directed introduzir uma carga cognitiva menor, alguns estudos (Christou, Tzanavari, 

Herakleous, & Poullis, 2016; Zielasko et al., 2016) mostram que o uso de pointing-directed 

é vantajoso, permitindo aos utilizadores terem melhor performance nas tarefas que 

requerem a sua deslocação. 

 Zielasko et al. (2016) conduziram um estudo com diversas interfaces não naturais 

numa tarefa de análise de dados onde 23 participantes sentados desempenharam uma 

tarefa temporizada. As interfaces testadas foram um gamepad que serviu como controlo, 

método shake-your-head (movimentos da cabeça definem a orientação e velocidade do 

utilizador), método lean (metáfora de inclinação do corpo para definir a velocidade), 

adaptação de walk-in-place (utilizador levanta um pé para aumentar a velocidade) e duas 

interfaces novas com recurso a um pedal (numa o pé descansa sobre o pedal e à medida 

que é levantado o utilizador desloca-se para a frente e noutra o pedal está a meia pressão 

e consoante é premido ou solto é definido se anda para a frente ou para trás sendo o outro 

pé responsável pela velocidade). Em todas as interfaces a orientação do utilizador foi 
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definida pela rotação da cabeça, mas para que continuasse a ser possível olhar livremente 

em volta, foi definida uma zona na qual os movimentos da cabeça não contavam para 

ajustar a orientação. 

 Os resultados mostraram que embora não houvesse diferença significativa no 

número de erros da realização da tarefa, a performance (tempo) variou 

significativamente entre as várias interfaces, tendo, as testadas, demorado 

significativamente mais que quando usado o gamepad, hipoteticamente devido à sua 

familiaridade entre os utilizadores. Verificou-se ainda que foi difícil o controlo da 

velocidade de arranque e paragem nestes métodos, o que está de acordo com M. C. 

Whitton et al. (2005). 

2.2. Estímulos Sensoriais 

 Os sentidos do Homem desempenham um papel fundamental para que este 

percecione corretamente o mundo em seu redor e consiga agir adequadamente em 

diversas situações. Feng, Dey, e Lindeman (2016) apresentam uma enumeração dos 

vários sentidos e respetivas subdivisões, bem como exemplos de estímulos sensoriais 

associados a esses sentidos que dão informações sobre diversas entidades (Tabela 1). Por 

exemplo: o ruído de fundo de uma cidade é um estímulo sensorial do tipo auditivo que 

oferece informações sobre o ambiente; um ponto de interesse é um estímulo visual que 

dá informações sobre um objeto; a vibração do chão é um estímulo háptico que permite 

perceber o ambiente onde o utilizador está presente. 

Tabela 1 - Exemplos de estímulos sensoriais mediante um sentido Humano e que dão informações sobre 
uma determinada entidade (Feng et al., 2016). 

 

 Relativamente à enumeração feita pelos autores pode ser estendido o sentido 

háptico passando a subdivisão cinestésica a incluir também o feedback propriocetivo e 

adicionando uma subdivisão de feedback vestibular. Estes dois tipos de feedback 
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permitem ao Homem percecionar o seu movimento e, portanto, dizem respeito a essa 

entidade. O feedback propriocetivo complementa o cinestésico e adiciona informações 

sobre a posição relativa dos seus membros, i.e., permite por exemplo a uma pessoa saber 

em que posição está a sua mão ou pé sem que esta os esteja a ver podendo a pessoa 

movimentar-se instintivamente. O feedback vestibular introduz a noção de equilíbrio e 

orientação do corpo e permite à pessoa durante o movimento saber aproximadamente a 

direção e velocidade da sua deslocação. 

 Assim, para que se consiga atingir níveis de presença e imersão máximos, uma 

aplicação de RV deve ser multissensorial, i.e., deve estimular o máximo de sentidos 

possíveis. No caso específico da navegação, é importante haver a coordenação e coerência 

entre os vários estímulos, entre os quais, o som do batimento do pé no chão, feedback 

vestibular e háptico decorrentes da movimentação ou até mesmo a atualização do campo 

de visão de acordo com o movimento da pessoa. Assumindo isto, as interfaces naturais do 

tipo tracking da marcha encontram-se em posição privilegiada, uma vez que, o seu uso já 

oferece muitos dos feedbacks referidos. 

 A visão e os estímulos visuais são uma das formas usadas pelo ser humano para 

obter informações sobre o mundo que o rodeia. Como já verificado por Bruder et al. 

(2013), a introdução de ilusões óticas é eficaz no redireccionamento de uma pessoa num 

mundo virtual, alterando a sua perceção de movimento e velocidade. Medina et al. (2008) 

estudaram para a interface de navegação VirtuSphere, dois métodos de visualização do 

mundo virtual – vista de primeira pessoa e vista de terceira pessoa – para perceber se 

estes têm influência na performance, simulator sickness e satisfação dos utilizadores. Os 

resultados mostraram que o grupo de vista em primeira pessoa obteve melhores 

resultados de performance e satisfação ao mesmo tempo que o simulador sickness foi 

maior. Isto sugere que deve ser usado o modo de visualização em primeira pessoa em 

experiências de RV. 

 Ruddle e Lessels (2009) realizaram um estudo onde, entre outros, avaliaram se o 

detalhe visual a nível de pontos de referência tinha alguma influência na performance de 

uma tarefa de path integration. Os resultados deste estudo mostram que o nível de detalhe 

apenas é relevante em tarefas pouco complexas, não tendo influência em tarefas mais 
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complexas. Por outro lado, foi apurado que o tamanho do campo de visão desempenha 

um papel mais relevante numa tarefa que privilegie a orientação espacial. 

 Relativamente ao som, Chueng-Nainby e Marsden (2002) realizaram um estudo 

onde salientam a importância do mesmo no sentimento de presença. Este estudo 

demonstra que há uma correlação positiva entre a expectativa das pessoas quanto ao som 

e o seu sentimento de presença. Os autores definem dois conceitos relativos à 

caracterização do som: expectativa (até quanto uma pessoa espera um som no ambiente) 

e discriminação (quanto um som descreve um ambiente). Embora o estudo não tenha sido 

feito em RV e apenas com recurso a imagens de um ambiente e respetivos sons em 

formato binaural, o estudo denota à partida que o uso de sons coerentes com os ambientes 

que as pessoas estão a visualizar é importante para aumentar o seu sentimento de estar 

presente no ambiente que vêm, podendo ser isto estendido à RV e respetivos AV. 

 Além da coerência do som como forma de aumentar o sentimento de presença, 

Larsson, Västfjäll, e Kleiner (2004) estudaram de que forma o som pode ser usado para 

criar a sensação de movimento das pessoas (self-motion). Neste estudo, 26 participantes 

de olhos vendados avaliaram a sua sensação de self-motion quando uma fonte som se 

movimenta à sua volta ou quando o próprio participante se move em relação a uma fonte 

de som fixa. Os resultados mostram que fontes de som fixas contribuem para uma maior 

sensação de self-motion e que quando existem várias fontes de som distribuídas, o tipo de 

fonte de som deixa de ser relevante. Além disto, não só é importante existirem fontes de 

som espacializadas, mas também que o som produzido pelas mesmas esteja de acordo 

com as características físicas do ambiente onde se inserem. Este estudo foi estendido para 

AV, onde se avaliou se o som da navegação, por exemplo o som dos passos ou de um motor, 

tem influência no self-motion (Väljamäe, Larsson, Västfjäll, & Kleiner, 2008). Os resultados 

mostram que o uso deste tipo de sons teve influência positiva nos valores subjetivos de 

self-motion reportados pelos participantes, o que indica que o seu uso em RV é importante 

dando aos utilizadores pistas auditivas sobre o seu movimento, aumentando a coerência 

com o estímulo visual. 

 Apesar do som ser importante para uma experiência de RV e para o sentimento de 

presença, num estudo para avaliar o estímulo auditivo como indutor da perceção de self-

motion, , Väljamäe, Larsson, Västfjäll, e Kleiner (2005) chegam à conclusão que embora o 
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uso de fontes de som espacializadas contribua para uma maior sensação de movimento, 

o contributo do som é reduzido quando existe uma tarefa que desvie o foco do utilizador. 

Por outras palavras, quando existe carga cognitiva associada à experiência do utilizador, 

o estímulo auditivo não é suficientemente forte para dar aos utilizadores a sensação de 

movimento. 

 Para estudar formas de entregar o som dos passos ao utilizador, Nordahl, Serafin, 

e Turchet (2010) avaliaram um sistema responsável por, através de microfones no chão, 

detetar a batida do pé no chão bem como as suas características (como a velocidade ou 

força da batida) e mediante essa informação processar sons de passos já gravados (com 

calçado de sola dura) em concordância com os passos do utilizador. Os 45 participantes 

compararam, para diferentes tipos de superfícies, o som dos passos sintetizado ao som 

que eles próprios produziam e a sons gravados. Os resultados obtidos, mostram que o 

sistema foi capaz de produzir sons altamente reconhecidos pelos utilizadores como seus. 

Além disto, o tipo de calçado dos participantes teve influência na sua expectativa em 

relação ao som, tendo alguns reportado que durante a experiência tiveram a sensação que 

estavam a usar outro tipo de calçado. 

 Devido à dificuldade em sincronizar o som dos passos com as batidas do pé em 

interfaces que suportam a marcha, muitas vezes este estímulo é excluído das aplicações 

de RV que suportem essas interfaces. No entanto, segundo Zank, Nescher, e Kunz (2015), 

este estímulo é importante para melhorar a imersividade e sentimento de presença dos 

utilizadores. Como tal, os autores desenvolveram um método que em tempo real com a 

ajuda de acelerómetros e giroscópios em cada perna consegue prever o momento em que 

o pé da pessoa bate no chão e assim despoletar o som na altura certa.  

 A ideia do algoritmo era que após criado pudesse ser usado em aplicações sem 

necessidade de calibração, mas para isso foi necessário fazer uma calibração inicial do 

algoritmo. Esta calibração consistiu em verificar o comportamento de várias pessoas 

durante o andar, usando estas os sensores referidos e um microfone para registo do som 

dos passos. Posteriormente analisaram os dados recolhidos de forma a identificar 

momentos chave que definem o momento do passo. Ao fazer esta calibração, o algoritmo 

passou a estar limitado apenas às condições de marcha usadas pelo grupo de calibração – 

andar em superfícies horizontais planas. Apesar desta limitação, o algoritmo é tal que a 



 

26 

latência introduzida pelo algoritmo criado mais a latência dos sensores consegue ser 

inferior ao tempo de 60 ms que consegue ser suportado pelo ouvido humano sem que a 

pessoa note um atraso entre a batida e o som. 

 No que diz respeito ao estímulo háptico, um estudo conduzido por Feng et al. 

(2016) tentou perceber de que forma a adição de vento projetado na direção oposta ao 

movimento da pessoa, a adição de vibrações nos pés simulando os passos do andar e a 

adição do som dos passos podem influenciar a orientação espacial numa interface de 

navegação não natural. Os participantes foram colocados numa cadeira a funcionar como 

joystick responsável por controlar a direção e velocidade do movimento e tiveram que 

realizar uma tarefa de path integration, sendo dada a possibilidade de olhar à volta com a 

cabeça de forma livre. O participante estava rodeado por 8 ventoinhas com a capacidade 

de serem ativas/desativas em 0.33 segundos e em todas as condições havia feedback 

visual e som ambiente. 

 Numa primeira fase, 24 participantes testaram os três tipos de feedback háptico 

em 8 condições. Os resultados mostraram que a adição de pistas sensoriais aumentou a 

presença e a capacidade de os utilizadores percecionarem corretamente as distâncias 

percorridas, no entanto as pistas não se mostraram efetivas em melhorar o sentido de 

orientação. Concluiu-se que quanto maior número de pistas sensoriais maior serão os 

níveis de satisfação e experiência de utilização, apesar de quão mais parecidos forem os 

estímulos (som dos passos e vibração dos passos) mais facilmente um é descartado em 

favor do outro. 

 Dado na experiência anterior a vibração ter sido muito mais efetiva que o vento 

direcional, os autores investigaram isoladamente com 16 participantes se a existência de 

vento direcional ou ambiente tem alguma influência na performance, mantendo todos os 

outros estímulos ativos. Apesar de se esperar que os participantes usassem o vento 

direcional como guia e a performance aumentasse, tal não se verificou, apesar de 7 

participantes terem afirmado usar o vento como bússola. Os autores concluem que o 

sucedido se deveu aos utilizadores sobrestimam as suas capacidades de orientação ou à 

existência de uma sobrecarga de estímulos (nos casos em que ambos os tipos de vento 

foram aplicados, a performance foi pior que na primeira experiência). 
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 Um estudo preliminar realizado por Plouzeau, Dorado, Paillot, e Merienne (2017) 

mostra que a inclusão de vibrações na sola dos pés durante a movimentação dos 

utilizadores de forma a simular passos tem impacto positivo na sensação de presença dos 

utilizadores, mas não altera o seu grau de cybersickness. Este tipo de estímulos é útil em 

interfaces de navegação não naturais, uma vez que estas não fornecem este tipo de 

feedback. Além disto, o estudo mostra também que a performance dos utilizadores não 

diminui nem aumenta quando este estímulo é adicionado. 

 A nível de avaliação de feedback propriocetivo e vestibular e respetivo contributo 

para uma experiência de navegação, esta está subentendida na comparação entre 

interfaces naturais e interfaces não naturais e, portanto, será tratado no próximo 

subcapítulo. 

2.3. Avaliação de Interfaces de Navegação 

 As métricas objetivas de eficiência e eficácia consistem em valores que definem e 

medem a performance de determinada tarefa, bem como o sucesso ou insucesso na 

realização das mesmas, neste caso a performance da locomoção em AV. 

 Bowman, Koller, e Hodges (1998) usaram o tempo como métrica objetiva em 

várias tarefas mediante o propósito do que pretendiam estudar. Para medir a perceção 

espacial do utilizador, colocaram-no num ambiente rodeado de vários cubos e mediram o 

tempo que o utilizador levava a encontrar um cubo de determinada cor, sendo que se 

movimentava no mundo virtual de várias formas diferentes. Desta forma, conseguiram 

verificar que interface era mais eficiente mantendo o utilizador consciente da sua posição 

no mundo virtual. Posteriormente avaliaram a influência cognitiva de dois tipos de 

navegação (gaze-directed e pointing) numa tarefa complexa. Os utilizadores teriam que 

decorar que palavras e qual a sua localização num corredor demorando o menor tempo 

possível. O estudo revelou que a interface não teve resultados significativos no tempo, 

mas que a adição de uma nova dimensão ao corredor (altura) fez com que os utilizadores 

demorassem mais tempo nele. 

 M. C. Whitton et al. (2005) conduziram um estudo intensivo de avaliação de 

interfaces de navegação, sendo que a experiência que desenharam, consistia na navegação 
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dentro de um corredor composto por vários alvos sequenciais. Os utilizadores tinham que 

navegar pelo corredor e parar o mais perto que conseguissem dos alvos e após 

confirmarem a sua posição em relação a um alvo teriam que dirigir-se ao próximo. O 

estudo incluiu três tipos de interfaces – marcha, joystick e walk-in-place – e três tipos de 

formas de visualização do ambiente – visão natural não obstruída, campo de visão restrito 

e HMD – distribuídas por cinco condições. De forma a avaliar as condições, os autores, 

usaram vários tipos de métricas, no entanto, no que diz respeito à performance foi usado 

um valor derivado da visão – tempo desde que uma ação acontece até que é vista, também 

conhecida como tempo de colisão τ . Este valor, foi medido em dois pontos cruciais da 

marcha, nomeadamente no momento de velocidade máxima e no momento de 

desaceleração máxima. Após a realização do estudo, os resultados mostraram que τ 
medido no momento de desaceleração máxima é um bom indicador da performance de 

uma interface servindo como medida de relacionamento entre o tipo de interface e o tipo 

de visão. Para além deste valor, foi usado também a distância ao alvo como métrica de 

performance. Os resultados mostram que este valor está relacionado com a precisão que 

uma interface de navegação oferece, tendo as condições que envolvem a marcha menores 

distâncias finais ao alvo que as condições que envolvem walk-in-place o que indica que 

este tipo de interface permite um maior controlo na paragem. 

 Para avaliar o porquê de ser difícil navegar em mundos virtuais e de que forma o 

feedback motor e visual influencia a navegação, Ruddle e Lessels (2009) elaboraram um 

estudo em que os participantes teriam que encontrar 8 alvos escondidos por 8 grupos, 

cada um com 4 pedestais. Foi avaliado o tempo, taxa de insucesso (visitas ao mesmo alvo 

repetidas) e caminho percorrido por 30 participantes que foram agrupados em três 

grupos: marcha com tracking (feedback motor completo), gamepad (translação com 

botão, mas com a rotação da pessoa – feedback motor parcial) e monitor com rato e 

teclado (sem feedback motor). Os resultados mostram que a existência de feedback motor 

resultante da translação foi crucial, tendo os participantes deste grupo tido uma 

performance muito superior que os restantes. O uso de visão estereoscópica não 

influenciou os resultados e os homens apresentaram performances superiores que as 

mulheres. Pela avaliação dos caminhos percorridos, também foi visível que no grupo da 

marcha os participantes se desviaram dos pedestais, o que não aconteceu com os 

restantes grupos. 
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 Devido ao AV modelado na experiência anterior estar repleto de pontos de 

referências, os investigadores compararam numa segunda fase se o grupo com feedback 

motor completo e o grupo sem feedback motor mantinham a mesma performance e orientação espacial num ambiente rico  ambiente anterior  e num ambiente pobre  
(ambiente sem pontos de referência) e assim verificar se o feedback visual é importante 

neste tipo de tarefas. O grupo com apenas rotação foi excluído devido aos resultados 

serem idênticos ao grupo sem feedback. Para esta experiência 20 novos participantes 

foram divididos pelos dois grupos (marcha e monitor) e desempenharam a tarefa no ambiente pobre , sendo assumidos os resultados da experiência anterior para o ambiente rico . Os novos resultados vieram reforçar os primeiros, i.e., a performance no 

grupo com marcha foi significativamente maior que no outro grupo. Neste caso, o género 

não se mostrou significativo para alterar a performance. Uma comparação de todos os 

resultados, mostrou que a alteração ao feedback visual estudada não se mostrou 

relevante, tendo ambos os grupos um desempenho semelhante em ambos os ambientes. 

 Por fim, a eficiência da tarefa (medida através do desvio ao caminho ótimo), 

mostrou que o grupo com marcha se desviou do caminho ótimo muito menos que os 

outros dois grupos. Os autores evidenciam que ao contrário do feedback motor de rotação 

e o nível de detalhe do AV, o feedback motor de translação é muito importante em tarefas 

que requeiram a orientação espacial do utilizador, uma vez que com esta os utilizadores 

se lembram melhor dos sítios por onde já passaram. Além disto, mais importante que o 

detalhe da cena é a dimensão do campo de visão. 

 O estudo da interface VirtuSphere em duas formas de ver o mundo virtual 

realizado por Medina et al. (2008), foi desenhado de forma a que os participantes tivessem 

que desempenhar várias tarefas, entre as quais, explorar uma área ampla, andar em linha reta, andar para os lados, contorno de cantos e andar numa trajetória curva em zigzag . 
As métricas usadas foram o feedback da experiência dado pelos participantes, a 

performance pelo desvio ao caminho ótimo, perda de balanço e simulador sickness. Com 

estas tarefas e respetivas métricas, o estudo que incluiu 30 participantes concluiu que os 

níveis de satisfação e performance foram mais altos quando os participantes viam o 

mundo em primeira pessoa, tendo também esta condição apresentado níveis de simulator 

sickness mais elevados. Os autores evidenciam que mesmo nos casos onde os níveis de 
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presença foram altos, os participantes não se abstraíram do facto de estarem a andar numa esfera. A tarefa de zigzag  revelou-se ser a mais difícil, enquanto que, como seria 

de esperar, andar em linha reta e andar para os lados foram consideradas pelos 

participantes as mais fáceis.  

 A navegação é constituída por vários momentos chave dos quais se podem derivar 

métricas que caracterizam a navegação e a interface usada para a mesma. As métricas 

derivadas da locomoção estão diretamente relacionadas com esta, sendo obtidas a partir 

da relação entre outras métricas elementares, como o tempo, a distância a ser percorrida 

ou pontos de destaque destas métricas elementares. 

 O estudo já referido, conduzido por M. C. Whitton et al. (2005), fez também uso 

deste tipo de métricas. De forma a avaliar várias interfaces, os autores registaram para 

cada participante os valores de velocidade máxima, desaceleração máxima e percentagem 

de tempo até à velocidade máxima. Neste estudo, tanto a marcha como joystick tiveram 

leituras superiores de velocidade máxima que walk-in-place, tendo se passado o mesmo 

com o valor de desaceleração máxima. Isto significa que nestas interfaces o início e fim da 

navegação é mais rápido. 

 O estudo realizado por Zhai et al. (2004) propõe o uso da Steering Law como 

métrica objetiva de performance. O estudo, testa a validade desta métrica normalmente 

usada na área de Interação Homem-Computador, numa interface de navegação em RV, 

neste caso um simulador de condução. Os resultados de 12 participantes, após uso desta 

interface, mostram que esta métrica é válida em RV, tendo a performance da interface 

degradado à medida que os percursos se tornaram mais difíceis. Além disto, o estudo não 

encontrou diferenças a nível da direção da deslocação (esquerda/direita), apenas no tipo 

(curva/reta). 

 A fidelidade entre a forma de locomoção e a interface de navegação foi avaliada por 

Nabiyouni et al. (2015), num estudo onde foram avaliados o gamepad, a VirtuSphere e o 

tracking da marcha, foi medido o desvio a um caminho ótimo em linha reta das 3 

interfaces. O estudo, onde 12 participantes foram distribuídos pelas interfaces, conclui 

que a VirtuSphere apresenta piores valores de performance que as restantes interfaces, 

uma vez que apesar de se apresentar como interface natural, os movimentos requeridos 
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para a movimentação da mesma não são tão naturais como o esperado pelos utilizadores, 

resultando numa curva de aprendizagem maior e num menor controlo da interface. O 

gamepad apresenta resultados equiparados ao tracking da marcha, pois apesar de não ser 

natural, os utilizadores estão familiarizados com o seu funcionamento simples. 

 Para avaliar questões subjetivas em relação às experiências de RV, é feito o uso de 

questionários validados cientificamente. Um dos questionários usados  para a medição do 

cybersickness (simulator sickness) da pessoa é o Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) 

(Kennedy, Lane, Berbaum, & Lilienthal, 1993). Este questionário define um conjunto de 

pontuações para os sintomas de ordem desconforto oculomotor, desorientação, náusea e 

uma pontuação global obtida pela conjugação destas três. As pontuações resultam das 

respostas dos utilizadores a várias perguntas relacionadas com cada um dos sintomas. 

Como sugerido pelos autores do questionário, este deve ser aplicado antes e depois de 

uma alteração ao simulador a ser testado, de forma a que os sintomas sejam causados pela 

alteração feita e não por sintomas que os utilizadores já tinham. 

 A avaliação dos níveis de presença dos utilizadores é feita com recurso a 

questionários de presença como o Presence Questionnaire (PQ) (Witmer & Singer, 1998) 

e o Igroup Presence Questionnaire (IPQ) (Schubert, Friedmann, & Regenbrecht, 2001). O 

PQ é um questionário de 32 perguntas que avalia em relação a uma experiência os fatores 

de controlo, sensoriais, de distração e realismo nas subescalas de envolvimento/controlo, 

naturalidade, feedback auditivo, feedback háptico, resolução e qualidade da interface, 

contribuindo todos para uma pontuação global de presença. O IPQ já com adaptação à 

língua portuguesa (Vasconcelos-Raposo et al., 2016) inclui também uma pontuação global 

de presença, mas esta é obtida nas subescalas de presença espacial (sensação de estar 

fisicamente presente no AV), envolvimento (atenção dada ao AV) e realismo 

experienciado (realismo subjetivo do AV). 

 Para comparar a VirtuSphere com gamepad a nível de cybersickness e presença, 

Skopp et al. (2014) utilizaram os questionários SSQ e PQ. Além disto, usaram também um 

questionário de satisfação desenvolvido pelos mesmos autores do estudo. Numa tarefa de 

exploração do mundo virtual que simulava uma zona de guerra, 10 soldados em ativo, sem 

sintomas de stress pós-traumático, usaram ambos os métodos de navegação. Os 

resultados mostram que os níveis de presença, cybersickness e satisfação não sofreram 
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alterações significativas, mantendo-se equivalentes entre as duas interfaces testadas. 

Apesar de ser esperado que a VirtuSphere tivesse melhores resultados, tal não aconteceu, 

uma vez que segundo os autores, embora o princípio da VirtuSphere seja ideal, esta 

apresenta problemas de inércia no início da marcha. Os participantes disseram que 

precisariam de mais tempo para se habituarem à VirtuSphere, apesar do estudo 

contemplar 10 minutos de habituação e 10 minutos de experiência, sendo isto também 

suportado pelo facto de os investigadores notarem um melhoramento no uso da interface 

ao longo do tempo de experiência. Isto sugere que o uso desta interface seja restrito a 

experiências onde o tempo seja importante. 

 Nielsen et al. (2016) usaram um questionário para avaliar se os utilizadores 

notavam diferença entre marcha e uma passadeira omnidirecional em dois ambientes 

distintos (um de gelo e outro de terra). O questionário incluía perguntas como Sentiu que o ambiente de gelo era Natural?  ou O ambiente B era interessante de se navegar?  às 
quais os utilizadores deviam responder segundo uma escala de Likert. O estudo 

demonstrou que a interface não influenciou significativamente a perceção do AV pelos 

utilizadores, no entanto quem usou a passadeira omnidirecional teve maior tendência em 

achar os AV diferentes de navegar. 

 Os questionários podem também ser usados para obter a opinião dos utilizadores 

sobre determinada interface. Através deste método, Nabiyouni et al. (2015); Skopp et al. 

(2014); M. C. Whitton et al. (2005) concluíram sobre a usabilidade e experiência de 

utilização das interfaces usadas no seu estudo, dando a oportunidade aos participantes 

em relatar o que acharam da interface, os pontos positivos e negativos e o que 

melhoravam na mesma. 

 Christou et al. (2016) fizeram uso de uma tarefa de wayfinding para comparar em 

ambiente CAVE a performance dos métodos pointing-directed e gaze-directed. Este tipo de 

tarefa consiste em colocar o utilizador em determinado ponto do mundo virtual e fazer 

com que este se desloque para um destino específico. Neste estudo, os participantes foram 

colocados numa espécie de cidade em que no início da tarefa lhes era mostrado um mapa 

com a sua localização e o local de destino para onde os participantes se tinham que dirigir 

usando cada um dos métodos (Figura 8). Os 16 participantes foram avaliados pelo número 

de tentativas bem-sucedidas, tempo de cada tentativa (com valor máximo de 80 segundos, 
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a partir dos quais seria considerada tentativa inválida) e desvio ao melhor caminho 

possível. 

 

Figura 8 – Tarefa de wayfinding usada por Christou et al. (2016). Exemplo de dois objetivos usados. 

 Nas métricas estudadas, o método pointing-directed apresentou melhores 

resultados, tendo os participantes sido em média mais rápidos a desempenhar a tarefa, 

com maiores taxas de sucesso e com caminhos mais aproximados do caminho ótimo. 

Segundo a literatura, estes resultados eram os esperados, pois a tarefa requer que os 

participantes mantenham consciência da sua localização no mundo virtual. Uma vez que 

a navegação gaze-directed restringe a direção da navegação à direção da cabeça, os 

participantes perderam a capacidade de olhar e explorar o mundo à sua volta o que é 

essencial para a orientação espacial. 

 Para além das tarefas de navegação do tipo wayfinding, existem também outras 

como path integration e determinação do caminho mais curto entre dois pontos. Uma 

tarefa de path integration consiste essencialmente em incentivar e fazer com que o 

utilizador percorra múltiplos segmentos de um percurso sendo depois pedido ao 

utilizador para que, sem qualquer ajuda, volte ao ponto inicial onde a navegação começou. 

Este método é, portanto, pertinente para avaliar a orientação espacial que uma interface 

consegue dar ao utilizador e como já referido, foi usado por Feng et al. (2016) para essa 

mesma finalidade, tendo os participantes passado por 3 pontos em forma de triângulo e 

no fim voltaram à posição que acharam ser mais próxima da sua posição inicial (Figura 

9). Com isto, e variando os estímulos oferecidos juntamente com a interface, foi possível 
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verificar que estímulos sensoriais influenciam positiva ou negativamente a experiência de 

navegação. 

 

Figura 9 – Tarefa de path integration usada por Feng et al. (2016). Exemplo de um dos caminhos possíveis 
da tarefa. 

 Uma tarefa de determinação do caminho mais curto entre dois pontos, como o 

próprio nome diz e como ilustrado na Figura 10, consiste numa primeira fase em dar ao 

utilizador uma vista geral de todo o mapa de possíveis percursos e pontos de interesse 

(tal como acontece nas tarefas de wayfinding), no entanto, não só o utilizador tem que ir 

de um ponto inicial para um ponto objetivo, como tem ainda que escolher de entre os 

possíveis percursos qual o mais curto ou de passagem mais eficiente (no caso de haver 

penalizações associadas aos percursos). 



 

35 

 

Figura 10 – Tarefa de determinação de caminho mais curto entre dois pontos (a vermelho) (Zielasko et al., 
2016). 

 Com esta tarefa é possível inferir sobre a eficiência de uma interface de navegação, 

uma vez que tendo a tarefa um tempo ou penalização limite, os utilizadores serão 

obrigados a desempenhar a tarefa de forma mais expedita possível, enaltecendo possíveis 

problemas no nível de controlo que as diferentes interfaces oferecem. A tarefa de 

navegação da Figura 10 é ainda mais penalizadora neste aspeto, pois em vez do utilizador 

ter que percorrer os caminhos todos entre os pontos, tem que navegar pela nuvem de 

pontos e analisá-la de vários ângulos e perspetivas para saber todos os caminhos 

possíveis entre os pontos assinalados e assim decidir qual o mais curto/eficiente. 
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3. Integração de Interfaces na Framework MASSIVE 

 O desenvolvimento de aplicações de RV é facilitado pela existência de uma 

framework que abstraia as componentes de baixo nível de forma a disponibilizar 

ferramentas de alto nível aos criadores das aplicações. Seguindo este princípio, o 

laboratório de RV MASSIVE desenvolve e disponibiliza internamente uma framework para 

o desenvolvimento de aplicações de RV baseadas no motor de jogo Unity®. Sendo este 

trabalho realizado ao abrigo do referido laboratório, será de seguida apresentada a 

arquitetura atual da framework e posteriormente documentado o contributo dado, 

nomeadamente a inclusão das interfaces de navegação existentes no laboratório na 

framework. 

3.1. Arquitetura da Framework 

 A arquitetura da framework MASSIVE existente possui uma estrutura modular 

assente em quatro componentes principais: ferramentas de captura, ferramentas de 

autoria, armazenamento e engine (Figura 11). 

 

Figura 11 - Vista global da arquitetura da framework MASSIVE para Unity®. 
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3.1.1. Ferramentas de Captura 

 As ferramentas de captura incluídas na framework permitem a gravação de um 

conjunto de estímulos a serem posteriormente reproduzidos de forma sincronizada na 

aplicação de RV, para que os estímulos sejam entregues ao utilizador nos momentos 

certos e definidos pelos criadores da aplicação. Essencialmente, as ferramentas de 

captura permitem que alguém grave uma situação real e posteriormente através do motor 

de jogo do Unity® (engine) reproduza essa gravação em RV. 

 A captura de imagem e vídeo é feita com recurso a um conjunto de câmaras 

dispostas de forma a cobrirem um campo de visão de 360°x180°. Após a gravação, as 

imagens de cada uma das câmaras são juntas por um processo denominado de stitching 

resultando numa imagem/vídeo que cobre toda a superfície interior de uma esfera, ou no 

caso de vídeo 3D duas esferas (uma por cada olho). A entrega deste estímulo consiste em 

colocar o HMD no centro da(s) referida(s) esfera(s) onde o engine reproduzirá o ficheiro 

de vídeo mapeado na(s) mesma(s). 

 Dada a natureza 3D de uma aplicação de RV onde o utilizador é livre de olhar em 

qualquer direção, o uso de som stereo não é suficiente para uma experiência imersiva, pois 

não contém informação de espacialização. Assim, são usados microfones omnidirecionais 

(conjuntos de microfones binaurais colocados em diferentes rotações) para a gravação do 

som. O uso deste tipo de microfones permite obter faixas de áudio correspondentes a cada 

eixo 3D, levando à espacialização do som quando estas são reproduzidas em conjunto. 

 A componente de captura de estímulos hápticos resume-se à captura das 

vibrações. Estas vibrações são facilmente induzidas a um utilizador num espaço 

controlado, onde um induction speaker transforma um sinal de som numa força motora, 

provocando a vibração da superfície à qual estiver aplicado. Assim, as vibrações são 

capturadas com recurso a um acelerómetro cujo sinal é convertido em som através de um 

conversor analógico para digital (ADC). É possível a captura das vibrações em cada eixo 

de translação 3D, sendo cada eixo reproduzido num induction speaker diferente. 

 A captura de aroma é difícil uma vez que ainda não é possível a separação da 

informação olfativa nas suas componentes básicas de forma a poder ser digitalizada como 
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o som e vídeo. Desta forma, a captura é feita através de equipamento especializado que, 

como um pulmão artificial, guarda o ar que contém o aroma desejado e possibilita 

posteriormente a sua libertação. Para situações onde sejam necessários diferentes 

aromas, estes são armazenados de forma independente e libertados doseadamente à 

medida que seja necessário. 

3.1.2. Ferramentas de Autoria 

 Para o desenvolvimento e prototipagem rápida de soluções de RV, foram 

desenvolvidas um conjunto de ferramentas de autoria que permitem a criação das 

aplicações. Estas ferramentas interligam-se profundamente com o motor de jogo Unity® 

(ver Figura 12) e tiram proveito das suas funcionalidades. 

 

Figura 12 - Janela típica do Unity® na versão 2017.1.1. 

 A nível de visualização de vídeo 360 ou cenas 3D, é usado o motor de renderização 

do Unity® e o workflow característico do mesmo. No caso de experiências modeladas 3D, 

o utilizador adiciona uma câmara no espaço 3D e cria o respetivo ambiente através de 

uma hierarquia de objetos que são colocados na cena, incluindo e parametrizando 

questões como a iluminação e posicionamento de objetos. A nível de visualização de 

vídeos 360, o utilizador tem apenas que adicionar uma câmara e uma esfera centrada na 

câmara. A esta esfera é posteriormente adicionado um shader que renderiza o vídeo no 
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seu interior tendo em conta a sua estereoscopia, i.e., no caso de o vídeo ser 3D, o shader 

tratará de entregar a respetiva imagem a cada olho. 

 A adição de áudio a uma aplicação desenvolvida em Unity® requer apenas o uso 

de componentes do tipo Audio Source (fonte de áudio) para a reprodução de sons e um 

Audio Listener (recetor de áudio) adicionado à câmara que entrega o som ao utilizador. As 

audio sources são responsáveis por reproduzir um dado ficheiro de som e caso o utilizador 

pretenda, podem ser usadas para entrega de áudio espacializado, i.e., ao adicionar estas 

componentes no espaço 3D é possível instruir o motor de jogo a espacializar as mesmas 

tendo em conta a posição do utilizador no mundo virtual. Para experiências gravadas com 

as ferramentas de captura, o som gravado é adicionado a uma audio source que é 

reproduzida em conjunto com o vídeo. 

 O uso de estímulos háptico e aromas na aplicação, depende da componente trigger 

(acionador) do motor de jogo. Essencialmente esta componente permite saber de forma 

facilitada se um objeto (neste caso o jogador) está dentro de uma determinada área de 

ação definida pelo trigger e permite executar comportamentos mediante esta informação. 

Além disto é também possível definir tempos de atuação para os estímulos. Para estes 

estímulos são usados componentes desenvolvidos no MASSIVE VR Lab que permitem a 

comunicação e configuração do equipamento usado no laboratório. 

 Em termos hápticos, as ferramentas de autoria permitem a adição de três tipos de 

estímulos: vibração, impacto e vento. No que diz respeito à vibração e no caso de 

experiências sintetizadas, o criador da aplicação pode definir a intensidade e duração da 

vibração a serem aplicadas, enquanto que em experiências capturadas, o componente de 

vibração reproduz o sinal dos giroscópios gravados.  

 Para o impacto, são considerados o impacto de um objeto com uma superfície 

rígida e o impacto de um objeto com áreas específicas do corpo do utilizador. Usando 

triggers é possível saber quando há um impacto de um objeto com uma superfície sendo 

gerado um impulso para o atuador na realidade. Por outro lado, usando um colete háptico 

que simula o impacto contra o tronco do utilizador através de atuadores de pressão, é 

possível com a ajuda de vários triggers em zonas chave do modelo virtual do utilizador, 

saber quando um objeto bate contra o seu corpo e em que parte, enviando esse sinal para 
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o atuador correto existente no colete que o utilizador pode vestir durante a experiência 

virtual. 

 O vento é entregue no laboratório com recurso a um simulador que usa ar 

comprimido e contém várias saídas de ar que são colocadas à volta do utilizador durante 

a experiência. Com isto, o criador da aplicação pode definir vários tipos de vento 

(direcional, espacial e de movimento) sendo a componente de vento responsável por fazer 

atuar o simulador de vento consoante os parâmetros configurados na aplicação, por 

exemplo, a direção e intensidade do vento. 

 O estímulo olfativo é adicionado à experiência através de três componentes: o 

controlador de aromas, a fonte de aromas e o recetor de aromas. O controlador de aroma 

é adicionado à hierarquia e serve de interface entre o motor de jogo e o equipamento 

existente no laboratório. Neste componente são configurados quais os equipamentos a 

serem usados e que aromas estão disponíveis em cada um deles. A fonte de aroma é 

adicionada a um trigger e define qual a intensidade e o aroma que será entregue ao 

utilizador quando estiver dentro da sua área de atuação. O componente recetor de aromas 

é adicionado ao utilizador e servirá para indicar à fonte de aromas quando o utilizador 

entra dentro da sua área de atuação. 

3.1.3. Armazenamento 

 O armazenamento das aplicações/experiências criadas pela framework é feito de 

duas maneiras distintas. No caso de experiências sintetizadas, estas são compiladas e 

empacotadas pelo Unity® para a plataforma onde serão reproduzidas. Dado o leque 

abrangente de plataformas suportadas pelo Unity® (Windows, Mac, Android, iOS, etc.) 

isto garante que a aplicação seja desenvolvida uma vez e reproduzida em praticamente 

qualquer sistema que suporte RV.  

 Por outro lado, no caso de experiências capturadas, foi desenvolvido um 

visualizador que pode ser configurado para reproduzir qualquer experiência armazenada 

em disco. Desta forma é também permitida a portabilidade e modularidade das 

experiências, i.e., pode ser criado um repositório de experiências independente da 
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aplicação, sendo apenas necessário configurar a aplicação para usar o repositório 

pretendido. 

3.1.4. Engine 

 Por fim, mas não menos importante, a componente engine da framework 

representa a sua integração com o motor de jogo do Unity® e nela estão contempladas as 

interfaces de comunicação com os dispositivos de entrada e saída do sistema. Estas 

interfaces são maioritariamente disponibilizadas pelos fabricantes de hardware sob a 

forma de Software Development Kits (SDK) para a plataforma em questão especialmente 

no que diz respeito aos dispositivos de entrada. Como o Unity® tem como base de 

desenvolvimento a linguagem de programação C#, todos os plugins usados e criados para 

a framework são baseados em C#. 

 A nível de dispositivos puramente de saída, estão contemplados os dispositivos de 

som e o hardware de entrega de estímulos multissensoriais. Para os dispositivos de som 

(headphones, colunas Ambisonics, etc.) o engine tem a capacidade, através dos 

componentes de som e de plugins de espacialização de som, de descodificar fontes de som 

mono espacializadas, som stereo e sons multicanal. Os plugins de som como o Google 

Resonance Audio2 e Oculus Audio SDK3 permitem ainda, entre outros, a descodificação de 

formatos de som Ambisonics e técnicas de som como Head-Related Transfer Function 

(HRTF). 

 A entrega dos estímulos multissensoriais de vento e aroma usa hardware existente 

no laboratório que foi feito à medida pela equipa de investigação para as suas 

necessidades e, portanto, a comunicação é feita com recurso a controladores 

implementados e específicos (embora modulares) para os dispositivos em questão. Para 

a entrega de vento e aroma, os respetivos controladores possibilitam os tipos de vento e 

aroma já enumerados no subcapítulo 3.1.2, e inserem-se nos menus do Unity® para que 

possam ser facilmente adicionados ao projeto (Figura 13). 

                                                        

2 https://developers.google.com/resonance-audio/ 
3 https://developer.oculus.com/audio/ 
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Figura 13 – Exemplo da integração do plugin de vento com a interface gráfica do Unity®. 

 A integração dos head-mounted displays (HMD) com o motor de jogo é feita com 

recurso aos SDK oficialmente disponibilizados pelos fabricantes e pontualmente 

complementada por funcionalidades que visam responder a necessidades específicas do 

laboratório. Estes dispositivos são usados não só para envio da imagem para o utilizador, 

mas também para fornecer ao motor de jogo a rotação da cabeça do utilizador e 

opcionalmente a sua posição. 

 No laboratório existem ainda um conjunto de aplicações desenvolvidas com 

recurso a Arduinos e, para isso, existe um módulo que permite o envio e receção das 

mensagens dos Arduinos através da comunicação do tipo série que eles disponibilizam. 

 No que diz respeito a dispositivos de tracking estão disponíveis na framework os 

dispositivos TrackIR e de tracking ótico. Mais uma vez, é feito uso dos respetivos SDK para 

a utilização destes dispositivos nas aplicações criadas. 

3.2. Desenvolvimento do Controlador de Navegação 

 No âmbito do presente trabalho foi necessário integrar, na framework 

anteriormente descrita, as interfaces de navegação para RV existentes no laboratório de 

RV MASSIVE. Para isto, foi idealizado e desenvolvido um controlador de navegação 

responsável por fazer o controlo do utilizador virtual pelo respetivo hardware, 

nomeadamente a integração de gamepads, da VirtuSphere e do OptiTrack com o motor de 

jogo Unity®. Como já referido, a principal linguagem de programação suportada pelo 

Unity® e, por conseguinte, da atual framework é o C#, logo também o controlador de 

navegação foi desenvolvido nessa linguagem. 
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 O controlador para o gamepad e VirtuSphere consiste numa adaptação da 

componente First Person Controller já incluída no Unity® para a navegação através de 

teclado (Figura 14). Este componente foi estendido com as funcionalidades necessárias 

para o controlo destes dispositivos. Pelo contrário, o controlador para o OptiTrack é uma 

adaptação dos componentes do SDK disponibilizados pelo mesmo. 

 

Figura 14 - Componente First Person Controller adaptado para incluir o gamepad e a VirtuSphere como 
interfaces. 

 De forma geral, o controlador de navegação segue o fluxo apresentado na Figura 

15, consistindo num ciclo até que a aplicação de RV seja terminada. Durante este ciclo e 

uma vez que em RV o utilizador é livre de olhar em qualquer direção, através dos SDK dos 

HMD é primeiro obtida a rotação da cabeça do utilizador e de seguida é aplicada essa 

rotação à câmara virtual existente na aplicação. Por fim, e independentemente do 

movimento da cabeça, é calculada a posição e rotação do corpo do utilizador (Player) com 

base nos dados obtidos pelos dispositivos de navegação. 

 

Figura 15 – Diagrama de fluxo do funcionamento geral do controlador de navegação. 

 Para além do fluxo anterior, existe um segundo processo necessário para o correto 

funcionamento das interfaces, nomeadamente o ajuste e calibração da rotação da câmara 

virtual com a rotação do corpo virtual, um processo denominado por recenter. Este 

processo de recenter (Figura 16) é necessário para que ambas as rotações coincidam e, 

por conseguinte, os movimentos realizados pelos utilizadores sejam corretamente 
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representados pela aplicação, independentemente da rotação física inicial que o 

utilizador tenha. O processo é despoletado manualmente (opcionalmente automático no 

caso do OptiTrack) e consiste em após obter a rotação do HMD e do utilizador, calcular o 

offset entre elas, i.e., a diferença entre as mesmas para que seja possível de seguida aplicar 

essa diferença à câmara virtual e centrar a mesma na posição do utilizador virtual. 

 

Figura 16 – Diagrama de fluxo do processo de recenter da câmara virtual. 

 Nos próximos subcapítulos será especificado o funcionamento de cada um dos 

controladores específicos, nomeadamente de que forma é feita a atualização do player 

com os dados dos sensores. 

3.2.1. Controlador Gamepad 

 No que diz respeito aos gamepads, como já referido, o controlador consistiu numa 

adaptação da componente First Person Controller. O funcionamento geral deste 

controlador (Figura 17) passa pela aquisição dos movimentos do utilizador realizados no 

gamepad através de uma interface disponibilizada pelo Unity® onde é feito o 

mapeamento dos eixos e botões do gamepad em valores numéricos. Estes valores são 

posteriormente escalados e usados para alterar a velocidade e rotação do utilizador 

virtual, i.e., mediante as ações do utilizador no gamepad é efetuado um comportamento 

na aplicação, por exemplo, quando o utilizador empurra um joystick para a frente, a sua 

representação virtual também se desloca, com uma dada velocidade, para a frente. 
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Figura 17 – Diagrama de fluxo do processo de atualização da posição e rotação do utilizador virtual usando 
o gamepad. 

 Quando selecionada esta componente, o desenvolvedor da aplicação de RV tem à 

sua disposição a interface apresentada na Figura 18, permitindo que seja controlado o 

comportamento do gamepad na aplicação. Entre as opções possíveis, estão contempladas 

a velocidade e comportamento da deslocação. Para além disto, é dada a possibilidade de 

desabilitar a deslocação no eixo perpendicular à direção do utilizador, uma vez que em 

certas aplicações, especialmente as que obtêm a rotação do utilizador através do gaze, 

esse tipo de navegação pode deixar de fazer sentido. Caso o desenvolvedor da aplicação 

escolha a opção Is Gaze Rotation , a direção de movimento do utilizador será aquela para 

onde ele estiver a olhar. 

 

Figura 18 - Componente First Person Controller quando a interface escolhida é o gamepad. 

 Com estas configurações estão contemplados a maioria dos casos de uso deste tipo 

de controlador, podendo o gamepad ser usado para a navegação em AV. 

3.2.2. Controlador VirtuSphere 

 O uso da VirtuSphere no Unity® é feito com recurso a três componentes: o 

controlador de navegação implementado no Unity®, um telemóvel equipado com 
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giroscópio junto do corpo do utilizador numa posição fixa e um computador ligado ao 

sensor da VirtuSphere. 

 A interligação destas componentes segue o funcionamento contemplado na Figura 

19, onde o giroscópio é usado numa primeira fase pelo controlador para obter a rotação 

física do corpo do utilizador e atualizá-la na aplicação. Posteriormente o computador 

ligado à VirtuSphere reporta a velocidade da mesma ao controlador para que este atualize 

a posição do utilizador virtual e reproduza as deslocações pretendidas pelo utilizador. Foi 

necessária a introdução de um valor mínimo de velocidade a ser aceite pela aplicação, 

dada a inércia inerente a esta interface de navegação. As comunicações referidas são feitas 

através da rede, devendo as 3 componentes ter acesso entre si. 

 

Figura 19 – Diagrama de fluxo do processo de atualização da posição e rotação do utilizador virtual 
usando a VirtuSphere. 

 O controlador para o Unity® (Figura 20), tal como o controlador para o gamepad, 

permite a parametrização do comportamento da navegação, como por exemplo, a 

velocidade da deslocação. Outras funcionalidades como o correr e saltar, não têm efeito 

neste modo do controlador, uma vez que a interface não o permite (saltar), ou não 

necessita dessa funcionalidade específica (correr) dado ser uma interface natural.  
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Figura 20 - Componente First Person Controller quando a interface escolhida é a VirtuSphere. 

 As aplicações auxiliares usadas no telemóvel (Figura 21) e no computador ligado à 

VirtuSphere (Figura 22) foram desenvolvidas também em Unity® e apresentam uma 

interface simples para o seu controlo. Para o correto funcionamento, os utilizadores 

destas aplicações têm apenas que definir qual o endereço IP do computador onde a 

aplicação de RV está a ser executada e dar início ao envio dos dados para o mesmo. No 

caso da aplicação para Android, os dados enviados correspondem aos valores de rotação 

do giroscópio do telemóvel no formato Quaternion (estrutura usada pelo Unity® para 

representar rotações na sua forma mais elementar). 
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Figura 21 - Aplicação Android para envio dos dados do giroscópio para um determinado IP e porta através 
de UDP. 

 No caso da aplicação para Windows, e como a VirtuSphere possui um sensor ótico 

para a leitura da sua rotação e velocidade, os dados enviados correspondem às 

coordenadas ,  do cursor do rato, sendo a taxa de amostragem destes dados definida 

pelo utilizador. Para além disto, é dada ainda a possibilidade de ignorar a velocidade da 

esfera, i.e., a aplicação remota apenas reporta à aplicação de RV se a esfera se está a mover 

ou não. 

 

Figura 22 - Aplicação Windows para envio dos dados do sensor da VirtuSphere para um determinado IP e 
porta através de UDP. 
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 A interligação das componentes acima descritas permite e facilita o uso da 

VirtuSphere em aplicações de RV, podendo a mesma ser usada para a navegação 

omnidirecional em AV. 

3.2.3. Controlador OptiTrack 

 O uso do OptiTrack no motor de jogo Unity® requer o uso do SDK desenvolvido e 

disponibilizado4 pela NaturalPoint. O diagrama apresentado na Figura 23 mostra o 

funcionamento geral desta componente. Numa primeira fase são obtidas de forma 

atómica a posição e rotação de cada um dos objetos a ser monitorizados (pés e cabeça do 

utilizador) e de seguida são aplicadas essas mesmas posições e rotações aos respetivos 

objetos virtuais. 

 

Figura 23 – Diagrama de fluxo do processo de atualização da posição e rotação do utilizador virtual usando 
o OptiTrack. 

 Tal como o controlador para a VirtuSphere, também aqui é necessária a utilização 

de um agente externo responsável por enviar os dados de tracking para o motor de jogo 

no formato suportado pelo SDK. Este agente consiste num computador ao qual está ligado 

o sistema de tracking e onde está instalado o software Motive (Figura 24). Para o tracking 

de objetos individuais (o caso de uso pretendido neste trabalho), é necessário antes da 

experiência começar, iniciar a monitorização desses objetos neste software, tendo para 

isso cada objeto que possuir no mínimo três marcadores associados. O software considera 

um objeto um conjunto de vários marcadores com uma dada posição relativa constante 

                                                        

4 http://optitrack.com/unity-integration/ 
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entre si, i.e., uma estrutura rígida de marcadores. Por fim, cada objeto é catalogado com 

um identificador único para que a sua posição e rotação no espaço possa ser obtida pelo 

SDK no Unity®. 

 

Figura 24 – Janela do software de tracking Motive. 

 O SDK do OptiTrack inclui um componente especializado para tracking de objetos 

individuais (Figura 25 – OptitrackRigidBody). Este componente é responsável por aplicar 

a um objeto do Unity® as posições e rotações de um objeto criado no Motive, tendo que 

para isso ser parametrizado neste componente o identificador único do objeto 

pretendido. Para além disto, este componente foi alterado de forma a abranger um maior 

número de casos de uso e facilitar o desenvolvimento de aplicações Unity® que o 

requeiram, destacando-se opções que permitem ativar ou desativar os dados de posição 

e rotação individualmente e opções para manipular os valores de cada eixo. Para que este 

componente funcione corretamente, é necessário um componente que sirva de interface 

entre o Unity® e o Motive (Figura 25 – OptiTrack Streaming Client), sendo este 

componente parametrizado de forma a que seja possível fazer o emparelhamento dos dois 

softwares. 



 

52 

 

Figura 25 – Componente para tracking de objetos disponibilizada pelo SDK do OptiTrack. 

 Usando o componente acima descrito para cada um dos pés e cabeça do utilizador, 

é possível à aplicação de RV manter uma representação virtual atualizada em tempo real 

com os movimentos reais do utilizador e assim usar esta interface para a navegação em 

AV.
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4. Avaliação de Interfaces de Navegação para Realidade 

Virtual Utilizando a Steering Law 

 A navegação em AV resulta da interligação entre 2 componentes: a interface física 

usada como input e um controlador de jogo responsável por fazer o correto mapeamento 

desse input nas translações e rotações do objeto correspondente ao jogador no mundo 

virtual. Neste caso, e assumindo um correto mapeamento feito pelo controlador, é 

importante perceber isoladamente a influência que várias interfaces imersivas de 

navegação com diferentes características têm na performance, presença e satisfação dos 

jogadores. 

 Desta forma, foi realizado um estudo com o objetivo principal de comparar 

objetivamente a performance de duas interfaces de navegação naturais (tracking da 

marcha e VirtuSphere) e uma interface não natural (gamepad) e comparar as mesmas de 

forma a perceber se existem diferenças a esse nível. Além disto, o estudo contempla 

também a avaliação da sensação de presença que cada interface providencia aos 

utilizadores e dos sintomas de cybersickness resultantes do uso das interfaces, uma vez 

que estas duas métricas subjetivas estão correlacionadas com o quão agradável uma 

experiência de RV e para o utilizador. Uma avaliação simplista dos níveis de satisfação foi 

também feita de forma a perceber como os utilizadores reagem ao uso das várias 

interfaces de navegação. 

4.1. Materiais e Métodos 

 Para a realização das experiências, foi usado um computador portátil com um 

processador Intel Core i7-4790K e uma placa gráfica Nvidia GeForce 980m responsável 

por executar a aplicação de RV e onde todos os dispositivos de entrada e saída necessários 

estavam ligados. A escolha deste equipamento portátil foi feita devido ao facto de quando 

um utilizador usa a VirtuSphere, tem que ter consigo todo equipamento e, portanto, neste 

caso, o portátil foi colocado numa mochila para que fosse possível o seu uso dentro da 

esfera. 
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 No cenário de tracking da marcha, foi usado o sistema de tracking OptiTrack 

constituído por oito câmaras modelo Prime 13, numa área efetiva de tracking de 4 por 4 

metros, coordenadas pelo software MOTIVE instalado num segundo computador 

responsável por enviar os dados do movimento dos participantes para o motor de jogo. 

No caso da interface não natural (gamepad), foi usado um controlador sem fios da Xbox 

360. Relativamente à VirtuSphere, foram usados alguns dispositivos adicionais com 

acesso através da rede ao portátil, nomeadamente um computador responsável por 

enviar os dados do sensor da esfera para o motor de jogo e um smartphone Android com 

giroscópio responsável por enviar a rotação física do participante dentro da esfera para o 

motor de jogo. 

 Para o estímulo visual, os participantes usaram o HMD Oculus Rift CV1 em todas 

as condições. Este HMD contém uma resolução de 1080x1200 pixéis por olho e um ângulo 

de visão total de 110º. Foram usadas as colunas integradas no HMD para a entrega do 

estímulo de som aos participantes. 

 O AV criado e usado para este estudo encontra-se descrito mais à frente no 

subcapítulo 0. 

 De forma a fazer uma caracterização da amostra do estudo e melhor enquadrar os 

resultados obtidos, foi usado um questionário sociodemográfico onde foram obtidas 

informações como: género do participante, idade, conhecimento sobre RV (Nenhum, 

Básico, Intermédio, Bom, Excelente) e frequência com que jogam jogos digitais (Nunca, 1 

a 2 vezes/semana, 3 a 4 vezes/semana, 5 a 6 vezes/semana, Sempre). 

 Para a avaliação de performance foi usada a Steering Law, uma vez que esta mede 

objetivamente a performance de uma interface. A explicação desta métrica encontra-se 

no subcapítulo 4.1.1. 

 Para a avaliação da sensação de presença, foi usado o questionário IPQp composto 

pelas subescalas: Presença Espacial, Envolvimento, Realismo Experienciado e valor de 

Presença. 
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 Para a avaliação do cybersickness, foi usado o questionário SSQ traduzido para 

português composto pelas subescalas: Náusea, Desconforto Oculomotor, Desorientação e 

valor de Cybersickness. 

 Os questionários completos encontram-se no capítulo de Anexos (Anexo B) e 

podem ser consultados na íntegra. 

4.1.1. Steering Law 

 O uso de apenas o tempo e o número de erros para a comparação de interfaces são 

restritivos para inferir sobre a performance dessas interfaces. Uma vez que uma tarefa de 

navegação em RV e respetivo uso de uma interface de navegação constituem uma tarefa 

de path steering, pode ser usada uma métrica da Interação Homem-Computador, neste caso a Steering Law. A Steering Law deriva da Fitt’s Law e pode ser usada obter a 
performance de uma interface, possibilitando posteriormente a sua comparação de forma 

objetiva. 

 Como demonstrado por Accot e Zhai (1999); Liu e Liere (2012) e Carvalho (2016), 

esta métrica consegue capturar a relação entre o tempo que um percurso demora a ser 

percorrido e a dificuldade desse percurso ou, formalmente, a relação entre a performance 

temporal do utilizador (ou interface neste caso) e as restrições espaciais da tarefa de 

deslocação. Como já referido neste documento, esta métrica é válida para uso em 

interfaces de RV. 

 Para o cálculo da Steering Law, é necessário que o utilizador use a interface para 

se deslocar através de vários caminhos com diferentes características e registado o tempo 

que este demora a completar cada um dos caminhos. 

 Considerando um dado caminho, com o seu comprimento e largura podemos 

calcular o seu índice de dificuldade (ID) através de ( 1 ). Esta equação também é válida 

para caminhos curvos. 

𝐼𝐷 = 𝑟𝑖𝑟 𝑟  
( 1 ) 
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 Uma vez calculados o ID de cada caminho percorrido com a interface e registado o 

tempo que cada um deles demorou a ser percorrido, é feita uma regressão linear ( 2 ) de 

todos os pontos 𝐼𝐷,  registados. Esta regressão é possível, uma vez que se assume 

que quanto maior o índice de dificuldade de um percurso maior é o tempo que este leva a 

ser percorrido de forma linear. Com esta regressão, são obtidos estatisticamente os 

valores de interceção (a) e inclinação (b) da equação ( 2 ), sendo que para um dado índice 

de dificuldade ( ) é esperado um determinado tempo médio ( ). = +  ( 2 ) 

 O valor de performance ou índice de performance da interface é medido em 

bits/segundo e é obtido invertendo o valor de inclinação ( 3 ). Isto significa que quanto 

maior for o tempo que o utilizador demora a percorrer os caminhos com uma interface à  

medida que a dificuldade dos caminhos aumenta, menor será a performance dessa 

interface. 

𝐼 𝑖   𝑃 𝑟 𝑟 =  
( 3 ) 

 
 

 De notar que, sempre que o utilizador sai fora do caminho, o seu tempo é 

descartado, cantando nesse caso como tentativa falhada. 

4.1.2. Ambiente Virtual 

 O ambiente simbólico criado (Figura 26) coloca o participante no centro de uma 

cidade rodeado por múltiplos edifícios que limitam a sua visão do horizonte. O 

participante tem uma área de 4 por 4 metros onde a experiência de navegação decorre, 

sendo esta área limitada por barreiras de forma a que o participante saiba que não pode 

sair fisicamente desse espaço limitado. Esta área corresponde também à área de tracking 

disponível no laboratório para o OptiTrack. 
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Figura 26 – Vista em 1ª pessoa do mundo virtual (esquerda) e vista em 3ª pessoa do mundo virtual com a 
área de navegação delimitada a vermelho (direita). 

 Em todas as condições da experiência o utilizador pôde ver uma representação 

virtual dos seus pés, no entanto, no caso do OptiTrack esta representação correspondeu 

aos movimentos reais que o utilizador desempenhou. Para além disto, estava incluída no 

mundo virtual uma fonte de som ambiente, o som dos passos do utilizador reproduzido à 

medida que este se movimentava e um som de sucesso e insucesso à medida que o 

participante desempenhava a tarefa. 

4.2. Variáveis do Estudo 

 As variáveis independentes consideradas neste estudo são: a interface de 

navegação (tracking da marcha, gamepad e VirtuSphere) e o índice de dificuldade (15 

caminhos distintos). Os 15 caminhos incluem cinco curvas para a direita, cinco curvas 

para a esquerda e cinco retas. Os índices de dificuldade (do menor para o maior) dos 

caminhos curvos foram 2.62, 3.93, 5.24, 7.85 e 15.7, sendo 2, 3, 4, 6 e 12 os índices dos 

caminhos retos. 

 As variáveis dependentes são: relativamente à performance (Steering Law) – 

valores de tempo médio dos percursos e valores do índice de performance; relativamente 

à presença (IPQp) – valores de realismo experienciado, valores de envolvimento, valores 

de presença espacial e valores globais de presença (obtido pelos anteriores); 

relativamente ao cybersickness (SSQ) – valores de desorientação, valores de desconforto 

oculomotor, valores de náusea e valores globais de cybersickness (obtido pelos 

anteriores); valores de satisfação. 
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4.3. Amostra 

 O estudo foi realizado por 59 participantes (24 homens e 35 mulheres) com idades 

a variar entre os 18 anos e os 44 anos ( = . ;  𝐷 = . ). Os participantes foram 

recrutados no edifício onde o estudo foi realizado usando a técnica de amostragem por 

conveniência, sendo a amostra maioritariamente constituída por estudantes 

universitários. Os participantes foram divididos em três grupos: grupo 1 ( = ) 

atribuído ao gamepad; grupo 2 ( = ) atribuído à interface de tracking da marcha; 

grupo 3 ( = ) atribuído à VirtuSphere. Todos os participantes reportaram visão 

normal ou corrigida para normal. Nove participantes do grupo 1 e um participante do 

grupo 3 desistiram da experiência que realizavam (mais no subcapítulo 4.6). 

4.4. Procedimento 

 Todas as experiências foram realizadas em ambiente laboratorial onde todas as 

variáveis externas eram controladas. Os participantes foram recebidos no local das 

experiências e começaram por dar o seu consentimento para a realização da experiência 

e por preencher o questionário sociodemográfico e o questionário SSQ. A aplicação do SSQ 

antes da realização da experiência permitiu a criação de um estado neutro de 

cybersickness, i.e., foi possível descartar os sintomas que os participantes poderiam já ter 

antes da experiência e apenas estudar aqueles provocados pelo uso das interfaces de 

navegação. De seguida, os participantes foram informados sobre a experiência e sobre o 

funcionamento da interface que iam utilizar.  

 No caso da interface tracking da marcha, o participante foi equipado com 

marcadores refletivos nos sapatos e no HMD de forma a permitir o tracking dos mesmos, 

sendo os respetivos objetos criados no software MOTIVE por pessoa antes da realização 

da experiência. No caso da interface não natural (gamepad), os participantes eram 

instruídos para se sentarem numa cadeira previamente colocada no local e 

posteriormente era-lhes dado o gamepad e colocado o HMD. Por fim, no caso da 

VirtuSphere, os participantes eram equipados com uma mochila onde estava fixo o 

portátil e eram ajudados a entrar na esfera onde, uma vez dentro, colocavam o HMD. A 

Figura 27 mostra os participantes em cada um dos casos referidos durante a realização 

das experiências. 
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Figura 27 - Participante a usar o tracking da marcha (esquerda), o gamepad (centro) e a VirtuSphere 
(direita). 
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 A experiência começava com uma pré-exposição ao mundo virtual, onde o participante tinha um 
período de habituação à interface de navegação. Esta fase consistiu numa tarefa onde o participante tinha 

que passar por 3 pontos fixos no AV (  

Figura 28). Depois de terminar esta tarefa inicial, era assumido que o participante sabia 

usar a interface para se deslocar e era mostrado o primeiro caminho a ser percorrido. 
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 Durante a experiência, cada participante tinha que se deslocar duas vezes por cada um dos 15 
caminho únicos, num total de 30 caminhos percorridos (

 

Figura 28). Entre cada caminho, existia uma pausa de 10 segundos de forma a dar tempo 

ao participante de se reajustar no mundo virtual e se deslocar para o ponto de início do 

próximo caminho. A ordem e orientação pela qual a série de caminhos era escolhida foi 

aleatória para cada participante. Após entrar com os pés no caminho pelo ponto inicial, 

era cronometrado o tempo que o participante levava a chegar ao fim do caminho. Caso o 
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participante saísse do caminho, o mesmo era contado como tentativa falhada e era 

reiniciado o processo para esse caminho apenas. 

 

Figura 28 - Tarefa de habituação (topo); Exemplo de um caminho reto (centro) e curvos (fundo), onde a 
parede verde e vermelha marcam o início e fim do percurso, respetivamente. 

 No final da experiência, o equipamento era removido dos participantes e estes 

tinham que preencher um questionário onde especificavam quanto tempo achavam que 
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a experiência tinha demorado, quão satisfeitos estavam com a interface numa escala de 1 

(Não Satisfeito) a 10 (Muito Satisfeito) e a razão para esse nível de satisfação. Além disto, 

preenchiam o questionário IPQp e o questionário SSQ. 

4.5. Resultados 

 De forma a facilitar a leitura, os resultados estão agrupados por Steering Law, 

presença, cybersickness e satisfação. Depois de uma análise preliminar dos dados, 22 

participantes foram identificados como outliers e removidos da amostra inicial. Foi usado 

o teste Shapiro-Wilk de forma a concluir sobre a normalidade dos dados ( > . ) e 

verificou-se que à exceção dos dados de cybersickness todos os restantes seguiam uma 

distribuição normal em todos os grupos testados, tendo isto sido refletido nos valores de 

assimetria e curtose que se mantiveram entre -2 e 2. Assim, foi possível o uso de testes 

paramétricos para análise de resultados, sendo apenas os resultados de cybersickness 

analisados com testes não paramétricos. O nível de significância nos testes estatísticos foi 

mantido em 95% ( < . ). 

4.5.1. Steering Law 

 Neste subcapítulo são apresentados os resultados relativos aos caminhos 

percorridos por cada interface e tipo de caminho, i.e., os tempos que os participantes 

demoraram a percorrer um caminho e o número de tentativas falhadas para o percorrer. 

Por fim são apresentados os índices de performance de cada interface. 

4.5.1.1 Tempos de Percurso: curvas vs. retas 

 Fazendo uso do teste ANOVA with repeated measures com uma correção 

Greenhouse-Geisser, foi observada uma diferença estatisticamente significativa entre os 

tempos médios (em segundos) dos três tipos de caminho (𝐹 . , . = . , <. ). Uma análise post hoc com uma correção Bonferroni que a diferença entre os 

tempos médios em curvas para a direita ( . ± .  s) e curvas para a esquerda 

( . ± .  s) não é estatisticamente significativa ( = . ). No entanto, o tempo 

médio de . ± .  s verificado em caminhos retos é significativamente diferente dos 

tempos de ambos os tipos de curva ( < . ). Assim, os tempos dos dois tipos de curva 

serão agrupados neste subcapítulo. 
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4.5.1.2 Tempos de Percurso: tracking da marcha vs. gamepad vs. VirtuSphere 

 O teste one-way ANOVA revelou uma diferença estatisticamente significativa entre 

os tempos de percurso das três interfaces (Tabela 2), tanto em caminhos curvos 

(𝐹 , = . , < . ) como em caminhos retos (𝐹 , = . , < . ). 

Testes post hoc com uma correção Bonferroni mostraram uma diferença significativa 

entre a VirtuSphere e cada uma das restantes interfaces, tanto em curvas como em retas 

( < . ). No entanto, os tempos médios para cada tipo de caminho não se revelaram 

diferentes entre o tracking da marcha e o gamepad ( = . ). 

Tabela 2 - Resultados da análise ANOVA aos tempos médios (em segundos) de cada tipo de caminho para 
cada interface. 

Tipo de 
Caminho 

Interface 
Média 
Global 

df F p Tracking da 
Marcha 

Gamepad VirtuSphere 

Curvas 4.279 6.71 15.104 8.84 25 21.092 < .  

Retas 3.204 4.175 9.845 5.853 25 32.13 < .  

 

4.5.1.3 Tentativas Falhadas: curvas vs. retas 

 Usando um T-Test de amostras emparelhadas, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa entre os dois tipos de caminho no que diz respeito ao 

número de vezes que os participantes falharam cada percurso, = . , < . . 

Em caminhos curvos, os participantes cometeram mais erros ( . ± . ) que aqueles 

cometidos em caminhos retos ( . ± . ). 

4.5.1.4 Tentativas Falhadas: tracking da marcha vs. gamepad vs. VirtuSphere 

 Um one-way ANOVA mostrou a existência de uma diferença significativa quando 

comparadas as interfaces relativamente ao número de erros cometidos pelos 

participantes em caminhos curvos (𝐹 , = . , < . ) e em caminhos retos 

(𝐹 , = . , < . ).  Um teste post hoc com uma correção Bonferroni revelou 

(como mostrado na Tabela 3) que o número de tentativas falhadas do grupo da 

VirtuSphere foi significativamente maior que os restantes grupos em ambos os tipos de 

percurso, onde por exemplo, em retas a VirtuSphere apresenta em média 0.830 mais 

tentativas falhadas que o tracking da marcha. 
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Tabela 3 - Comparação de pares de interfaces para cada tipo de caminho relativamente ao número de 
tentativas falhadas. 

Tipo de Caminho Par de Interfaces p Diferença Média 

Curvas 

Tracking da Marcha Gamepad 0.356 − .  

Tracking da Marcha VirtuSphere 0.001 − .  

Gamepad VirtuSphere 0.001 − .  

Retas 

Tracking da Marcha Gamepad 0.244 − .  

Tracking da Marcha VirtuSphere 0.001 − .  

Gamepad VirtuSphere 0.001 − .  

 

4.5.1.5 Performance 

 Com o tempo que cada participante demorou a percorrer um caminho e a 

dificuldade desse caminho, foi usado o método de Theil-Sen para fazer as regressões 

lineares necessárias para calcular a inclinação e interceção associadas à Steering Law para 

cada interface. O índice de performance corresponde ao inverso do valor da inclinação. 

Infere-se que quanto maior for o índice de performance, maior é a performance da 

interface. A Tabela 4 mostra o índice de performance de cada interface em cada tipo de 

caminho. 

Tabela 4 - Índice de performance (bits/segundo) de cada interface por tipo de caminho. 

Tipo de Caminho Interface Média 

Tracking da Marcha Gamepad VirtuSphere 

Curvas 10.8 3.162 1.115 5.026 

Retas 14.85 4.546 1.585 6.994 

 

 Dado o tamanho da amostra e dados recolhidos, não foi viável o cálculo da 

performance por participante, tendo sido agrupados os participantes de cada interface. 

Foi observada uma diferença na performance entre os tipos de caminho, sendo que a 

performance em caminhos retos foi superior à performance observada em curvas. Os 

resultados também apontam para que o tracking da marcha (interface natural) tenha 

valores de performance superiores às restantes interfaces. 
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4.5.2. Presença 

 Os dados do questionário IPQp foram analisados para os valores globais de 

presença, bem como individualmente as subescalas de presença espacial (SPATIAL), 

realismo experienciado (REAL) e envolvimento (INV). Uma one-way ANOVA foi usada para 

comparar os valore médios de cada subescala entre as três interfaces, estando os 

resultados deste teste na Tabela 5. 

Tabela 5 - Resultados de uma análise ANOVA aos valores médios das subescalas IPQp por cada interface. 

Subescala IPQp Tracking da Marcha Gamepad VirtuSphere df F p 

SPATIAL . ± .  . ± .  . ± .  25 2.494 0.103 

REAL . ± .  . ± .  . ± .  25 2.807 0.079 

INV ± .  . ± .  . ± .  25 0.363 0.699 

Presença . ± .  . ± .  . ± .  25 2.307 0.120 

 

 Os resultados do teste rejeitam o facto de haver diferenças significativas entre as 

interfaces a nível presença nas diferentes subescalas estudadas e por conseguinte no 

valor global de presença. Comparações a pares com uma correção Bonferroni corroboram 

estes resultados. 

4.5.3. Cybersickness 

 Os dados do questionário SSQ foram analisados para os valores globais de 

cybersickness, assim como individualmente nas subescalas de náusea, desconforto 

oculomotor e desorientação. Uma vez que os dados não seguiam uma distribuição normal, 

os valores de cybersickness por interface foram comparados com um teste Kruskal-Wallis. 

Os resultados deste teste encontram-se na Tabela 6. 

Tabela 6 - Resultados do teste Kruskal-Wallis às medianas dos valores das subescalas SSQ para cada 
interface. 

Subescala SSQ Tracking da Marcha Gamepad VirtuSphere df 𝜒2 p 

Náusea 0 38.16 23.85 2 17.07 < .  

Desconforto Oculomotor 3.79 11.37 7.58 2 4.536 0.104 

Desorientação 6.96 13.92 0 2 7.558 0.023 

Cybersickness 3.74 24.31 13.09 2 14.329 0.001 
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Existe uma diferença estatisticamente significativa nas subescalas de náusea, 

desorientação e valor global de cybersickness e como tal foram realizados testes post hoc 

a cada uma destas subescalas usando o teste de Mann-Whitney U com uma correção 

Bonferroni. Estes testes, cujos resultados se encontram na Tabela 7, foram realizados para 

determinar entre que interfaces se verificam essas diferenças. 

Tabela 7 - Resultados do teste post hoc de Mann-Whitney U entre pares de interfaces para as subescalas 
SSQ. 

Par de Interfaces Náusea Desorientação Cybersickness 

U p U p U p 

Tracking da Marcha vs. Gamepad 5.5 0.001 19.5 0.055 3.5 0.001 

Tracking da Marcha vs. VirtuSphere 3 0.001 46 0.752 18 0.014 

Gamepad vs. VirtuSphere 21.5 0.091 10 0.004 14.5 0.022 

 

 Os resultados do teste post hoc mostram que o tracking da marcha introduz 

significativamente menos náusea aos utilizadores que o gamepad ou que a VirtuSphere, 

sendo a diferença entre estas duas últimas não significativa. A VirtuSphere induz 

significativamente menos desorientação que o gamepad, enquanto que o tracking da 

marcha não apresenta diferenças significativas quando comparado com as restantes 

interfaces. Por fim, o tracking da marcha produz menos cybersickness que as restantes 

duas interfaces. 

4.5.4. Satisfação 

 O uso de uma one-way ANOVA mostrou a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre as interfaces no que diz respeito à satisfação no uso das mesmas 

(𝐹 , = . , = . ). Um teste post hoc com uma correção Bonferroni revelou 

(Tabela 8) que a satisfação reportada pelo grupo que usou o gamepad ( . ± . ) foi 

significativamente mais baixa que o grupo que usou o tracking da marcha ( . ± . ) e 

que o grupo que usou a VirtuSphere ( . ± . ). 

Tabela 8 - Resultados do teste de pares de interfaces com uma correção Bonferroni aos valores de satisfação 
reportados pelos participantes. 

Par de Interfaces p Diferença Média 

Tracking da Marcha Gamepad 0.045 + .  

Tracking da Marcha VirtuSphere 0.251 − .  
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Gamepad VirtuSphere 0.001 − .  

4.6. Discussão de Resultados 

 A expectativa inicial da equipa de investigação era que o tracking da marcha 

(OptiTrack) e a interface walk-in-place (VirtuSphere), dada a sua natureza, apresentassem 

melhores resultados de performance que a interface não natural (gamepad). Os 

resultados de tempos de percurso suportam parcialmente esta hipótese, pois em média 

os participantes demoraram mais tempo a completar os caminhos com a VirtuSphere e 

menos tempo com o tracking da marcha. Como esperado e em concordância com Medina 

et al. (2008) e Zhai et al. (2004), não houve diferença entre os dois tipos de curva. No 

entanto, as curvas registaram tempos de percurso superiores que os caminhos retos. 

 Os valores de performance que resultam da aplicação da Steering Law estão de 

acordo com estudos anteriores onde as mesmas interfaces foram avaliadas segundo 

outras métricas, mostrando que o tracking da marcha tem performance superior à outra 

interface natural (VirtuSphere) e à interface não natural (gamepad) em ambos os tipos de 

caminhos. Estes resultados podem ser explicados pelo maior controlo sobre o movimento 

que o tracking da marcha oferece em comparação ao gamepad e à VirtuSphere. 

 Os 22 outliers identificados na análise de dados é justificado pelo facto de este 

estudo ser o primeiro contacto dos participantes com RV, ficando estes por vezes parados 

a completar os caminhos, resultando num aumento do seu tempo de percurso e 

invalidando a sua participação no estudo. 

 De forma semelhante aso resultados apresentados por Nabiyouni et al. (2015); 

Skopp et al. (2014), também no presente estudo se verificou que a interface natural do 

tipo walk-in-place, neste caso a VirtuSphere, apresentou muita inércia no seu movimento, 

i.e., apurou-se que usando esta interface é difícil começar e parar o movimento, bem como 

realizar mudanças na direção do mesmo, sendo que estas ações requereram um maior 

esforço físico do que o esperado. Os resultados corroboram este facto, tendo esta interface 

os maiores tempos de percurso, maior taxa de erros e consequentemente menor 

performance em caminhos retos e curvos. 
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 Relativamente aos níveis de presença reportados pelos participantes, os 

resultados não corresponderam à expectativa da equipa de investigação. Uma vez que as 

interfaces de navegação naturais requerem que o utilizador realize os movimentos que 

este pretende que a sua representação virtual efetue, seria de esperar melhores 

resultados de presença nestas interfaces, especialmente nas subescalas de realismo 

experienciado e presença espacial. Por outro lado, já o estudo Skopp et al. (2014) 

demonstrou não haverem diferenças significativas de presença entre o gamepad e a 

VirtuSphere. Olhando para os dados recolhidos, aparentemente estes corroboram a teoria 

de que o tracking da marcha tem melhores resultados de performance que as restantes 

interfaces, visto que o tracking da marcha registou os valores mais altos e o gamepad os 

valore mais baixos. No entanto, a análise estatística dos dados nega a existência de 

diferenças significativas entre as interfaces testadas em todas as subescalas do 

questionário IPQp. 

 Os resultados de cybersickness suportam a ideia que o feedback vestibular e 

propriocetivo contribuem para uma experiência de navegação coerente sem conflito 

sensoriais (Masahiro, Michihiko, & Masako, 1997), resultando em níveis de cybersickness 

mais baixos nas interfaces naturais. Ainda relativamente ao cybersickness, é também de 

notar que nove participantes do grupo que usou o gamepad não foram capazes de 

terminar a experiência reportando altos sintomas de náusea e tonturas num questionário 

de resposta aberta. Este estudo é particularmente penalizador neste ponto, pois a 

navegação decorre numa área relativamente pequena, forçando os participantes a rodar 

bastantes vezes sobre si, levando a mudanças no campo de visão completo, algo conhecido 

por aumentar o cybersickness (Bruder et al., 2013). 

 Uma vez que no gamepad não há feedback associado às rotações, o conflito 

sensorial levou a níveis de desconforto mais elevados. Testes preliminares realizados pela 

equipa de investigação usando o gamepad e com os participantes em pé, mostraram que 

seria impraticável a realização desta experiência nesta modalidade, tendo apenas 2 dos 

10 participantes conseguido terminar a experiência e tendo todos que a interromper pelo 

menos uma vez. Algo verificado no grupo da VirtuSphere foi o facto dos participantes 

terminarem a experiência exaustos e a transpirar, o que se refletiu diretamente na 

subescala de náusea. Em termos de desorientação, houve apenas uma diferença 
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significativa entre o gamepad e a VirtuSphere, tendo o gamepad causado maior 

desorientação nos participantes devido à inexistência do já referido feedback. 

 Finalmente, mas não menos importante, relativamente à satisfação dos 

utilizadores em usarem determinada interface de navegação, aqueles que usaram o 

tracking da marcha e a VirtuSphere registaram níveis de satisfação superiores que os 

participantes que usaram o gamepad. Na escala usada, pode inferir-se que a satisfação dos 

participantes do gamepad foi neutra, enquanto que os que usaram uma interface natural 

ficaram satisfeitos com o uso e funcionamento da mesma. Uma questão de resposta aberta 

revelou que os participantes preferiram andar fisicamente pelo espaço virtual que o 

gamepad os deixou enjoados devido às rotações que tinham que realizar, contribuindo 

para a sua insatisfação. Estes resultados estão de acordo com estudos anteriores que 

referem que as interfaces naturais são preferíveis em relação às não naturais (Feng et al., 

2016; Medina et al., 2008). Na mesma questão de resposta aberta, os participantes que 

usaram a VirtuSphere teriam saído mais satisfeitos da experiência se esta fosse mais fácil 

de controlar. 

4.7. Sumário 

 O principal objetivo deste estudo foi avaliar a performance de diferentes interfaces 

de navegação em RV, mais precisamente comparar objetivamente a performance de 

interfaces naturais (tracking da marcha e VirtuSphere) e uma interface não natural 

(gamepad). A avaliação de performance foi realizada com recurso à Steering Law, 

sendo possível através do cruzamento da dimensão temporal e da dimensão 

espacial da tarefa de navegação, concluir que a interface natural tracking da 

marcha tem melhor performance e a interface walk-in-place pior performance 

devido a ser difícil de a controlar. Os níveis de presença sentidos pelos 

participantes, ao contrário do expectável, não apresentaram diferenças entre as 

interfaces apesar da sua natureza distinta. Os níveis de cybersickness resultantes 

da experiência mostram que o gamepad introduz maior mal-estar em RV seguido 

da interface walk-in-place e por fim o tracking da marcha com o menor mal-estar 

reportado. Estes resultados eram esperados uma vez que a interface não natural 

não dá aos utilizadores feedback vestibular e propriocetivo, resultando num 
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conflito sensorial e mais sintomas de náusea. Por outro lado, os participantes 

mostraram-se mais satisfeitos em andar fisicamente pelo mundo virtual durante a 

tarefa de navegação. Com isto, a importância do feedback resultante do movimento 

é mais uma vez reforçada, sendo as interfaces naturais as ideias para uso em 

aplicações de RV.
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5. Impacto da Coerência de Pistas Auditivas da 

Locomoção na Sensação de Presença e Satisfação 

 Como apurado no estado da arte e no estudo anterior, os estímulos 

multissensoriais desempenham um papel importante na navegação, dando pistas aos 

utilizadores sobre a mesma. Apesar do estudo anterior avaliar de forma implícita o 

estímulo visual e os estímulos propriocetivos e vestibulares, o estímulo auditivo não foi 

avaliado. Desta forma, este estudo visa complementar o anterior na medida em que em 

conjunto, os dois estudos abrangem a totalidade dos principais fatores centrados nas 

interfaces que influenciam a navegação. 

 Apesar de já existirem vários estudos sobre o contributo deste tipo de som na 

coerência dos AV e sensação de presença dos utilizadores (tal como descrito no 

subcapítulo 2.2), estes estudos focam a atenção do utilizador neste mesmo estímulo. 

Como a RV parte do princípio que o utilizador é imerso numa simulação através de vários 

sentidos, e como as aplicações de RV são normalmente cognitivamente imersivas, i.e., 

focam a atenção do utilizador em tarefas e não nos estímulos, é importante perceber se o 

contributo do estímulo auditivo da locomoção do utilizador tem influência na experiência 

do utilizador quando o seu foco é desviado deste estímulo. 

 Assim, este estudo contempla o som da locomoção do próprio utilizador (neste 

caso o som dos seus próprios passos), tendo como objetivo principal a avaliação dos níveis 

de presença sentidos pelos utilizadores quando inconscientemente se faz variar o tipo de 

som produzido quando os seus pés batem no chão, de forma a perceber sobre o contributo 

deste estímulo quando há uma carga cognitiva associada à navegação. Além disto, o 

estudo contempla também a avaliação dos níveis de satisfação dos utilizadores quando 

este som não corresponde à sua expectativa visual. 

5.1. Materiais e Métodos 

 Para a realização das experiências foi usado um computador de secretária 

equipado com um processador Intel i7-5820k e uma placa gráfica Nvidia Geforce GTX 

1080Ti de forma a correr sem limitações a aplicação de RV, mantendo-se a performance e 
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framerate nos níveis recomendados para aplicações deste tipo e estáveis durante as 

experiências. 

 Para efetuar o tracking dos pés dos participantes e assim identificar as suas batidas no 

chão, foi usado o sistema de tracking OptiTrack, constituído por oito câmaras modelo Prime 

13, numa área efetiva de tracking de 4 por 4 metros, coordenadas pelo software MOTIVE 

instalado num segundo computador responsável por enviar os dados do movimento dos 

participantes para o motor de jogo. 

 A entrega do estímulo visual ficou a cargo do HMD HTC Vive em todas as condições 

estudadas. Este HMD possui uma resolução de 1080 por 1200 pixéis por olho com uma 

taxa de atualização de 90 Hz e um ângulo de visão total de 110º. O uso deste HMD, 

possibilitou o seu uso para o tracking da posição da cabeça dos participantes no mundo 

virtual, tendo sido calibrado para uma área também de 4 por 4 metros. 

 Devido ao som ser objeto de estudo, e ser da maior importância controlar esta variável, 

os participantes usaram headphones com cancelamento ativo de ruído, permitindo uma 

imersão completa do utilizador quanto a este estímulo, sendo o utilizador inibido de ouvir 

possíveis sons externos à aplicação de RV. 

 O AV criado e usado para este estudo encontra-se descrito mais à frente no 

subcapítulo 5.1.1. 

 De forma a fazer uma caracterização da amostra do estudo e melhor enquadrar os 

resultados obtidos, foi usado um questionário sociodemográfico onde foram obtidas 

informações como: género do participante, idade, conhecimento sobre RV (Nenhum, 

Básico, Intermédio, Bom, Excelente) e frequência com que jogam jogos digitais (Nunca, 1 

a 2 vezes/semana, 3 a 4 vezes/semana, 5 a 6 vezes/semana, Sempre). 

 Para a avaliação da sensação de presença, foi usado o mesmo instrumento de 

avaliação usado no estudo anterior, neste caso, o IPQp que é composto pelas subescalas: 

Presença Espacial, Envolvimento, Realismo Experienciado e valor de Presença. 

 Para a avaliação da satisfação dos utilizadores nas várias condições, foi usado o 

After-Scenario Questionnaire (ASQ) (Lewis, 1995) traduzido para português, 

complementado por três questões extra sobre a satisfação dos utilizadores elaboradas 
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pela equipa de investigação, nomeadamente: gostei da expe i ia ue a a ei de te , a 

realização da experiência desmotivou- e  e se ti des o fo to ao lo go da expe i ia . 

Todas as perguntas de satisfação eram respondidas numa escala de 1 (Discordo 

Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente). O valor global de satisfação é obtido pela média 

aritmética de todas as questões de satisfação invertendo apenas os valores da questão de 

desconforto e desmotivação. 

 Para desviar a atenção do utilizador do som, foi usado um breve questionário de 

forma a manter o utilizador ocupado durante o tempo da experiência. Este questionário, 

continha questões cujas respostas necessitavam que os participantes prestassem atenção 

ao AV. 

 O questionário completo deste estudo encontra-se no capítulo de Anexos (Anexo 

C) e pode ser consultado na íntegra. 

5.1.1. Ambiente Virtual 

 O AV criado para este estudo (visível na Figura 29) tentou ser o mais realista 

possível, consistindo numa sala de estar constituída por vários objetos distribuídos à volta 

da sala. Estes objetos foram obtidos de forma gratuita em sites que disponibilizam 

modelos 3D para download. A sala foi modelada com uma escala 1:1 com a realidade, de 

forma a que os participantes sentissem que estavam mesmo numa sala real. 

 A sala contém uma área útil de navegação livre de obstáculos de 4 por 4 metros 

correspondente à área efetiva dos sistemas de tracking usados. Esta área está limitada por 

fitas tipicamente usadas em museus para impedir as pessoas de aceder a certas zonas uma 

vez que era pretendido durante a experiência que os participantes não saíssem dessa 

área. O chão da sala era visivelmente feito de madeira, algo importante para o estudo da 

coerência do som dos passos. 
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Figura 29 - Vistas da sala virtual criada para a realização da experiência. 

 Alguns dos objetos na sala foram estampados com uma figura: um quadrado ou um 

círculo branco. No total existiam nove objetos marcados com um círculo e nove objetos 

marcados com um quadrado. Estas figuras foram usadas para uma tarefa cognitiva, em 

que os participantes tinham que fazer a sua contagem. Na sala encontrava-se também uma 

televisão, que era usada para dar instruções sobre a experiência aos participantes. 

 O AV era também dotado de várias fontes de som ambiente espacializadas 

coerentes com o próprio ambiente e objetos nele incluídos, por exemplo, o som das 

ventoinhas que estavam no teto da sala. 

 De forma a manter a coerência do estímulo visual, mediante o género do 

participante eram apresentados nos seus pés calçado tipicamente associado ao seu 

género, mantendo a característica de ser calçado de sola dura. 

5.2. Variáveis do Estudo 

 A variável independente tida em consideração neste estudo foi o som dos passos 

do participante, tendo esta variável quatro níveis, correspondentes às quatro condições 

do estudo: 

• Sem som de passos (SS) – não era reproduzido nenhum som quando o pé do 

participante batia no chão; 

• Som dos passos coerente síncrono (SC) – era reproduzido de forma síncrona o som 

de um sapato de sola dura a bater num chão de madeira; 
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• Som dos passos incoerente síncrono (SI) – era reproduzido de forma síncrona o 

som de um sapato a bater num chão de gravilha; 

• Som dos passos coerente assíncrono (SA) – era reproduzido, com um atraso 

variável entre 500 e 750 milissegundos, o som de um sapato de sola dura a bater 

num chão de madeira. Este atraso, segundo Zank et al. (2015), está fora do limite 

suportado pelo ser humano para considerar o som como síncrono. 

 As variáveis dependentes consideradas neste estudo foram: relativamente à 

presença (IPQp) – valores de realismo experienciado, valores de envolvimento, valores de 

presença espacial e valores globais de presença (obtido pelos anteriores); relativamente 

à satisfação, as respostas ao questionário ASQ e às três perguntas de satisfação 

elaboradas. 

5.3. Amostra 

 A experiência foi realizada por 40 participantes (21 homens e 19 mulheres) com 

idades a variar entre os 17 anos e os 36 anos ( = . ; 𝐷 = . ). Também neste 

estudo os participantes foram recrutados no edifício onde o estudo foi realizado usando 

a técnica de amostragem por conveniência, sendo a amostra maioritariamente constituída 

por estudantes universitários. Os participantes foram divididos de forma equilibrada 

pelas quatro condições, tendo cada condição contado com a participação de 10 pessoas. 

5.4. Procedimento 

 Todas as experiências foram realizadas em ambiente laboratorial de forma a que 

houvesse controlo total sobre as variáveis externas à aplicação de RV. Os participantes 

foram recebidos no local de realização das experiências, onde começaram por dar o seu 

consentimento para a realização da experiência e por preencher o questionário 

sociodemográfico. 

 De seguida, era pedido aos participantes que calçassem uma espécie de pantufas 

sobre o seu calçado e onde estavam colocados os marcadores refletores do sistema de 

tracking (Figura 31). Posteriormente os participantes eram instruídos a colocar os seus 

pés sobre dois marcadores em forma de sola de sapato no chão do laboratório. Desta 

forma, eram criados no software MOTIVE para cada participante os objetos relativos a 
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cada um dos seus pés. Assim garantiu-se que o tracking dos pés era praticamente perfeito 

para todos os participantes. 

 Uma vez iniciado o tracking, os participantes eram equipados com o HMD e com os 

headphones e eram-lhes dadas as instruções iniciais para a realização da experiência: O 

participante era informado que iria ser colocado numa sala de estar com vários objetos à 

sua volta, sendo alguns deles marcados com um círculo ou quadrado branco. Era ainda 

pedido aos participantes que uma vez no mundo virtual se dirigissem fisicamente para o 

local onde estava uma televisão, fazendo com que a televisão se ligasse e os informasse do 

resto da experiência. 

 

Figura 30 - Televisão virtual responsável por instruir o participante (esquerda); Exemplo de um dos objetos 
com um círculo branco estampado (direita). 

 Estando o participante no mundo virtual, e perto da televisão virtual, esta ligava e 

informava os participantes que: alguns dos objetos estavam marcados com círculos ou 

quadrados brancos; não ultrapassasse as barreiras vermelhas colocadas na sala; existiam 

10 figuras de um dado tipo e que tinha 2 minutos e 30 segundos para as encontrar todas; 

no fim lhe seria perguntado qual a figura sorteada, quantos objetos dos 10 conseguiu 

encontrar com essa figura e nomear dois desses objetos.  Com estas instruções era dada 

ao participante uma tarefa com uma carga cognitiva associada e que desviava a sua 

atenção do objeto de estudo. Além disto, a tarefa dada era impossível uma vez que existia 

no ambiente menos um objeto que o transmitido aos participantes, algo feito para que 

este se mantivesse ocupado durante todo o tempo da experiência. Em momento algum, os 

participantes estavam cientes que o som era objeto de estudo. 
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 Os objetos marcados foram propositadamente distribuídos por toda a sala e a 

marcação da figura foi pequena, de forma a incentivar os participantes a moverem-se pela 

sala virtual para inspecionar os objetos. 

 

Figura 31 - Participante com os marcadores colocados (esquerda) e participante durante a realização da 
experiência de navegação (direita). 

 No final da navegação, i.e., depois de uma exposição de 2 minutos e 30 segundos ao 

AV e respetivos sons, o participante era informado visualmente que a experiência tinha 

terminado e era lhe retirado os equipamentos. 

 O participante terminava a experiência preenchendo o questionário relativo à 

tarefa de exploração, o questionário IPQp e o questionário de satisfação. 

5.5. Resultados 

 De forma a facilitar a leitura, os resultados estão agrupados por resultados de 

presença e resultados de satisfação. Depois de uma análise preliminar dos dados foi 

removido 1 outlier da condição SI. Verificou-se usando o teste Shapiro-Wilk que os dados 

de presença seguiam uma distribuição normal em todas as condições testadas ( > . ), 

tendo isto sido refletido nos valores de assimetria e curtose que se mantiveram entre -2 e 

2. Por outro lado, os dados relativos à satisfação não seguem uma distribuição normal 

segundo o mesmo teste. Assim, foi possível o uso de testes paramétricos para análise dos 

resultados de presença e testes não paramétricos para análise dos dados de satisfação. O 

nível de significância nos testes estatísticos foi mantido em 95% ( < . ). 



 

80 

5.5.1. Presença 

 Os dados do questionário IPQp foram analisados para os valores globais de 

presença, bem como individualmente nas subescalas SPATIAL, REAL e INV. Uma one-way 

ANOVA foi usada para comparar os valore médios de cada subescala entre as quatro 

condições, estando os resultados deste teste na Tabela 9. 

Tabela 9 - Resultados de uma análise ANOVA aos valores médios das subescalas IPQp por cada condição de 
som. 

Subescala IPQp SS SC SI SA df F p 

SPATIAL . ± .  . ± .  . ± .  . ± .  3 0.705 0.555 

REAL . ± .  . ± .  . ± .  . ± .  3 0.879 0.461 

INV . ± .  . ± .  . ± .  . ± .  3 0.759 0.525 

Presença . ± .  . ± .  . ± .  . ± .  3 0.968 0.419 

 

 Os resultados do teste rejeitam o facto de haver diferenças significativas entre os 

vários tipos de som a nível de presença nas diferentes subescalas estudadas e por 

conseguinte no valor global de presença. Comparações a pares com uma correção 

Bonferroni corroboram estes resultados. 

5.5.2. Satisfação 

 Os dados relativos à satisfação estão divididos pelo valor resultante do 

questionário ASQ e valor de satisfação global (questionário ASQ mais perguntas extra 

sobre a satisfação) e encontram-se na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados do teste Kruskal-Wallis às medianas dos valores de satisfação por condição de som. 

Subescala de Satisfação SS SC SI SA df 𝜒2 p 

ASQ 6.33 6.00 6.33 6.33 3 2.348 0.503 

Satisfação Global 6.50 6.42 6.33 6.47 3 1.060 0.787 

 

 O uso do teste de Kruskal-Wallis mostra que não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre as várias condições de som, tanto na satisfação obtida 

pelo questionário ASQ, como na satisfação global obtida por todas as perguntas 

relacionadas com a satisfação. 
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5.6. Discussão de Resultados 

 A expectativa inicial da equipa de investigação era que, apesar do som 

desempenhar um papel fulcral para a coerência dos AV e respetivo sentimento de 

presença, a variação do som dos passos não produzisse efeitos significativos devido aos 

participantes estarem a realizar uma tarefa com uma carga cognitiva relativamente alta 

associada. 

 Embora estudos anteriores mostrem que o som da locomoção do utilizador (neste 

caso o som dos passos) tem influência direta na sensação de presença dos utilizadores 

(Chueng-Nainby & Marsden, 2002; Larsson et al., 2004), em todos esses estudos os 

participantes são forçados a prestarem atenção ao estímulo auditivo. Este estudo difere 

dos demais, uma vez que os participantes tinham a sua atenção desviada do estímulo 

auditivo. Assim, não foram encontradas diferenças significativas nas várias subescalas de 

presença. A subescala mais suscetível de ter diferenças era a subescala de realismo, pois 

reflete diretamente a fidelidade dos AV à realidade, no entanto nem nesta subescala os 

testes estatísticos revelaram diferenças entre as condições. Da mesma forma, também a 

nível de satisfação não houveram diferenças registadas entre as várias condições. 

 Com este estudo fica mais uma vez provado, tal como referido por Bruder et al. 

(2013), que o estímulo visual é dominante sobrepondo-se aos restantes e que o contributo 

do estímulo auditivo é diminuído quando uma os utilizadores têm uma tarefa a 

desempenhar (Väljamäe et al., 2005). Ainda assim, este estudo não nega o contributo que 

o estímulo auditivo tem no desenvolvimento de aplicações de RV imersivas, tendo alguns 

dos participantes deste estudo referido após inquiridos sobre o som dos seus passos no 

final da experiência que de facto nas condições SI e SA notaram que este era incoerente 

com o esperado. 

5.7. Sumário 

 O principal objetivo deste estudo era averiguar o contributo que o estímulo 

auditivo do som da locomoção dos utilizadores em RV (o som dos seus passos) tem no 

sentimento de presença dos utilizadores durante a realização de uma tarefa com alguma 

carga cognitiva associada. Enquanto os participantes desempenhavam uma tarefa de 
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observação onde tinham que encontrar e contar vário objetos numa sala, foram 

submetidos a diferentes tipos de sons de passos, variando a sua existência, coerência e 

sincronismo. Os resultados apontam para que este estímulo, durante a realização de uma 

tarefa, não é suficientemente forte para influenciar o quão imersos estes estão na 

experiência de RV. Além disto, também a sua satisfação com a tarefa de navegação não foi 

influenciada mediante os vários tipos de som. Assim, pode concluir-se que o estímulo 

visual e o fator cognitivo (quando existente) se sobrepõem ao auditivo. No entanto, não é 

contrariado o facto de fontes de som ambiente contribuem para a coerência das aplicações 

de RV e para a presença espacial dos utilizadores. 
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6. Conclusões 

 O presente trabalho teve como objetivo principal classificar objetivamente a 

performance de duas interfaces de navegação para marcha naturais (tracking da marcha 

e VirtuSphere) e de uma interface para marcha não natural (gamepad). Para tal, foi feito 

uso da Steering Law, sendo esta uma métrica objetiva que permitiu atribuir um índice de 

performance a cada uma das interfaces. Com este índice de performance, foi possível 

comparar as interfaces estudadas e concluir sobre a sua performance e utilidade em 

aplicações de RV. 

 O primeiro estudo, realizado por 59 participantes, permitiu calcular os índices de 

performance para as três interfaces, tendo os resultados mostrado que a interface natural 

de tracking da marcha apresenta valores de performance superiores às restantes e a 

interface natural VirtuSphere os valores de performance mais baixos. A performance foi 

ainda calculada para tarefas de navegação onde a deslocação é feita em caminhos retos e 

onde a navegação é feita em caminhos curvos. Verificou-se que a performance não variou 

com o tipo de curva (para a esquerda ou para a direita) mas foi significativamente 

superior em retas que em curvas. De notar que abaixa performance da VirtuSphere em 

comparação com as restantes se deve a esta ser difícil de controlar, tendo grande inércia 

nos movimentos. 

 Em relação aos níveis de presença, cybersickness e satisfação dos utilizadores, os 

resultados mostram, e ao contrário do expectável pela equipa de investigação, que as 

interfaces não produziram resultados significativamente diferentes na sensação de 

presença sentida pelos participantes. No entanto, o mesmo não se verificou nos restantes 

dois parâmetros, onde as interfaces naturais induziram significativamente menos 

sintomas de cybersickness que a interface não natural, corroborando o facto do feedback 

propriocetivo e vestibular ser importante nas tarefas de navegação em RV. Os resultados 

de satisfação apontam no mesmo sentido que os de cybersickness, tendo os participantes 

se manifestado mais satisfeitos quando se deslocavam fisicamente pelos AV. 

 Assim, os resultados deste estudo permitem concluir que as interfaces de 

navegação naturais (especialmente as que suportam tracking da marcha) são ideais para 
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a navegação em RV, apresentando os utilizadores maiores níveis de performance, menos 

sintomas de cybersickness e maior satisfação. 

 Uma vez que habitualmente a avaliação do contributo do estímulo auditivo é feita 

em estudo que focam a atenção do utilizador neste estímulo, o segundo estudo realizado 

neste trabalho pretendeu esclarecer o impacto desse mesmo estímulo relativo à própria 

locomoção durante a navegação quando os utilizadores estão focados na realização de 

uma tarefa cognitiva. Desta forma, 40 participantes foram submetidos a uma tarefa de 

observação onde tinham que contar um certo tipo de objetos no AV, tendo que para isso 

se deslocar fisicamente numa determinada área. Para esta experiência variou-se o som 

dos passos dos participantes tanto em coerência com o material do chão como em 

sincronismo com a batida do pé no chão. 

 Os resultados do segundo estudo mostram que o estímulo auditivo do som dos 

passos do utilizador não é suficientemente forte para alterar os seus níveis de presença e 

satisfação quando a sua atenção está virada para uma tarefa cognitiva.  Isto é uma 

conclusão importante a ter em conta aquando do desenvolvimento de aplicações de RV, 

mostrando que os estímulos visuais, propriocetivos e vestibulares e a carga cognitiva se 

sobrepõem ao estímulo auditivo da própria locomoção. No entanto, este estuda não nega 

o contributo que o estímulo auditivo tem na criação de AV imersivos e coerentes através 

de, por exemplo, fontes de som ambiente e espacializadas que caracterizem o cenário 

onde os utilizadores se encontrem. 

6.1. Contributos da Dissertação 

 Um dos contributos científicos desta dissertação é uma metodologia de avaliação 

objetiva, nomeadamente a avaliação da performance de qualquer interface de navegação 

em RV baseada na Steering Law. Com a Steering Law, é possível medir efetivamente a 

performance das interfaces, tornando justa a comparação entre as interfaces. Uma equipa 

de investigação pode avaliar seguindo o mesmo procedimento interfaces de navegação 

em RV e comparar os resultados com os obtidos nesta dissertação. 

 Da realização do primeiro estudo resultou um artigo científico onde é feita a 

comparação de duas interfaces – tracking da marcha e gamepad. Este artigo (Monteiro, 
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Carvalho, Melo, Branco, & Bessa, 2017) foi apresentado e distinguido como Melhor 

Comunicação de Jovem Investigador no 24° Encontro Português de Computação Gráfica e 

Interação, tendo sido publicado nas atas do evento que são indexadas pela IEEE Xplore 

Digital Library. 

 Na prática os resultados obtidos pelos estudos realizados nesta dissertação servem 

como guia para a criação de aplicações de RV imersivas. Com o primeiro estudo, verifica-

se que é pertinente o uso de interfaces de navegação naturais quando o foco das 

aplicações é o bem-estar e a satisfação dos utilizadores ou puramente a performance da 

tarefa de navegação. Com o segundo estudo, pode afirmar-se que uma tarefa imersiva é 

viável para compensar falhas na coerência auditiva das aplicações, sendo o fator visual e 

cognitivo mais fortes que o fator auditivo da própria locomoção dos utilizadores em 

interfaces  

6.2. Limitações e Trabalho Futuro 

 Foram encontradas algumas limitações na realização dos estudos referidos nesta 

dissertação. A avaliação das diferentes interfaces foi feita num espaço relativamente 

pequeno, devido ao facto da interface tracking da marcha estar instalada num espaço 

físico limitado, o que levou a que a tarefa de navegação para ser justa fosse realizada em 

todas as interfaces num espaço de 4 por 4 metros. Este espaço ao ser pequeno pode ter 

condicionado os resultados de performance para as restantes interfaces, uma vez que 

obrigou os participantes a efetuarem bastantes rotações e possivelmente induzindo mais 

sintomas de cybersickness. Hipoteticamente em espaços abertos de grandes dimensões, a 

VirtuSphere poderia apresentar melhores resultados. 

 Dado o uso VirtuSphere requerer que o utilizador perca o contacto físico com o 

exterior da esfera, foi necessário o uso de um computador portátil para a execução do 

motor de jogo. Como os sistemas de RV necessitam normalmente de poder computacional 

e gráfico elevado, o tempo máximo de realização das experiências nesta condição esteve 

limitado a 75% do tempo total da bateria do portátil, uma vez que era necessário equipar 

e desequipar o participante fora da esfera. Ainda referente a esta interface, devido ao 

sensor de tracking dos seus movimentos ter uma baixa precisão, os movimentos dos 
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participantes podem não ter sido 100% precisos e representados corretamente no AV, 

levando a um esforço adicional por parte dos mesmos para se reajustarem ao AV. 

 A existência dos cabos do HMD durante o tracking da marcha em ambos os estudos 

realizados, pode ter influenciado negativamente os valores de presença reportados pelos 

utilizadores, uma vez que estes cabos são de comprimento limitado e para que os 

participantes não tropeçassem ou se enrolassem nos cabos foi necessário que os 

investigadores estivessem no mesmo local da área de navegação para desimpedir o 

espaço dos referidos cabos. 

 Uma vez que a métrica de avaliação usada no primeiro estudo é robusta, pretende-

se no futuro alargar o estudo a outras interfaces de navegação, de forma a perceber como 

é que elas se comportam em termos de performance, presença, cybersickness e satisfação 

em relação às interfaces testadas. 

 Relativamente ao segundo estudo, e visto que vários participantes notaram as 

diferenças nos sons dos passos após especificamente inquiridos sobre os mesmos, é 

pertinente no futuro estudar outas métricas de presença e satisfação onde estes aspetos 

do AV se reflitam. Além disto, é também pertinente estudar outros tipos de tarefas com 

diferentes cargas cognitivas para averiguar em que ponto os sons da locomoção fazem 

realmente diferença na presença dos utilizadores. 
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Anexos 

 Anexo A – Folha de consentimento usada nas experiências 

 Anexo B – Questionário usado no estudo 1 

 Anexo C – Questionário usado no estudo 2 

 





Anexo A 

 

 

Folha de Consentimento 

Propósito 

O propósito não pode ser divulgado, pois esta informação pode alterar os dados recolhidos. 

No final da experiência, o sujeito é esclarecido. 

Participantes 

Os participantes são voluntários que se ofereceram para efetuar a experiência. 

Confidencialidade 

A i fo ação e olhida ape as  ide tifi ada po  u  ID  at i uído aleato ia e te. 

Procedimento 

O procedimento pode variar de teste para teste. As instruções vão ser dadas antes e ao longo 

do desenvolvimento das tarefas. 

Riscos 

O procedimento não causa qualquer tipo de lesões e já foi utilizado em estudos previamente 

realizados. 

Compensação e Benefícios 

Não está prevista nenhuma compensação ou benefícios. Eventualmente, após a realização da 

experiência os participantes podem ter acesso a um momento de debriefing. 

Desistência 

A participação neste estudo é completamente voluntária. Os voluntários não estão vinculados 

a nenhuma obrigação, estes podem terminar o teste quando o desejarem. 

Questões ou Dúvidas posteriores 

Em caso de dúvidas sobre qualquer um dos tópicos anteriormente descritos, pode enviar um 

email para: pedro.monteiro@outlook.pt 

 

Declaração 

Fui informado sobre os objetivos deste projeto, assim como dos procedimentos envolvidos 

nesta experiência. Eu reservo o direito de abandonar a experiência em qualquer fase da 

mesma e a não ser com o meu consentimento para a sua utilização, toda a informação 

previamente obtida é destruída ou a minha identidade retirada. 
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Preâmbulo 

 

Por favor lê as instruções seguintes antes de continuar 

 

Instruções: Estamos interessados em descobrir o que sentes acerca da experiência que vais ter no 

AMBIENTE VIRTUAL . Usa os o te o a ie te vi tual  a ui, e ao lo go do uestio á io, o o 

referência ao filme, vídeo, jogo ou ambiente virtual com o qual vais de ser confrontado. O ambiente 

exi ido e o seu o teúdo são dife e tes do MUNDO REAL : o u do o de vives dia ia e te. Po  

favor tem esta página como referência se tiveres dúvidas sobre o significado de alguma questão. 

 

Por favor não leves muito tempo a responder cada uma das questões. Geralmente a tua primeira 

resposta é a melhor. Para cada questão, escolhe a resposta mais próxima ao teu sentimento. 

 

Por favor lembra-te que não existem respostas certas ou erradas – estamos apenas interessados nos 

TEUS pensamentos e sentimentos acerca do ambiente exibido.  

 

Por favor não comentes aspetos deste questionário com algum potencial participante nesta 

experiência pois pode afetar as suas respostas. 

 

Todas as respostas serão tratadas com confidencialidade. 

 
Muito obrigado por ter aceite participar neste estudo e por aceitar responder a este questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Reservado ao investigador ID: 
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PRÉ-QUESTIONÁRIO 1 
 

Idade:  ______   Género:  Masculino    Feminino 

Profissão: ______________________  Usas óculos/lentes de contato?  Sim   Não 

 
Habilitações académicas: 

 Nenhumas 

 Até Ensino secundário 

 Ensino superior 

 
Classifica a tua experiência com computadores: 

 Nenhuma 

 Básica 

 Intermédia 

 Boa 

 Excelente 

 
Com que frequência jogas computador? 

 Nunca 

 Ocasionalmente (1 a 2 vezes/semana) 

 Frequentemente (3 a 4 vezes/semana) 

 Muito Frequentemente (5 a 6 vezes/semana) 

 Sempre (todos os dias) 

 
Como classificas o teu conhecimento acerca de realidade virtual (como funciona)? 

 Nenhum 

 Básico 

 Intermédio 

 Bom 

 Excelente 

 
Quando foi a última vez que usaste óculos de realidade virtual? 

 Nunca 

 Há menos de 1 semana 

 Entre 1 a 2 semanas 

 Entre 2 semanas e 1 mês 

 Há mais de 1 mês 
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PRÉ-QUESTIONÁRIO 2 

 

Faz um círculo, identificando se estás com algum destes sintomas NESTE MOMENTO. 

 

1. Mal-estar generalizado  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

2. Cansaço  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

3. Dor de cabeça  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

4. Vista cansada  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

5. Dificuldade em manter o 

foco 

 Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

6. Aumento da salivação  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

7. Transpiração  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

8. Náusea  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

9. Dificuldade de 

concentração 

 Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

10. “             ”  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

11. Visão Turva  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

12. Tontura com olhos 

abertos 

 Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

13. Tontura com olhos 

fechados 

 Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

14. Vertigem*  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

15. Desconforto abdominal**  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

16. Arroto  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

 

 

* Perda de orientação/equilíbrio quando se está de pé. 

** Sentimento de desconforto estomacal semelhante ao da náusea. 
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QUESTIONÁRIO 1 

 

Já tinhas participado anteriormente na experiência que hoje participaste? 

 Sim 

 Não 

 

 

 

Quanto tempo estimas que durou a experiência que acabaste de realizar (em minutos)? 

 

 

 

 

Numa escala de 1 a 10, diz o teu grau de satisfação em relação à experiência na qual acabaste de 

participar. 

Nada Satisfeito        Muito Satisfeito 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

 

 

Descreve muito sucintamente a razão pela qual escolheste o grau de satisfação anterior. 
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 QUESTIONÁRIO 2 

 

Por favor indica o QUANTO CONCORDAS OU DISCORDAS com cada uma das seguintes afirmações 

fazendo um círculo em apenas UM dos números utilizando a escala de 5 pontos 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1. Estive consciente do mundo real enquanto navegava no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

2. O ambiente virtual pareceu-me completamente real  1     2     3     4     5 

3. Tive a sensação de estar a atuar num espaço virtual 1     2     3     4     5 

4. A experiência no ambiente virtual pareceu-me tão real como as minhas 

vivências do dia-a-dia 1     2     3     4     5 

5. O ambiente virtual pareceu-me tão real como o mundo que conheço 1     2     3     4     5 

6. Não me senti presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

7. Eu não estava consciente do mundo real que me rodeava 1     2     3     4     5 

8. Eu tive a se sação de esta  o a ie te vi tual 1     2     3     4     5 

9. De alguma forma eu senti que o mundo virtual me envolveu 1     2     3     4     5 

10. Senti-me presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

11. Durante a experiência continuei a prestar atenção ao local onde estava 

a ter a experiência  1     2     3     4     5 

12. O ambiente virtual pareceu-me mais realista do que o mundo real 1     2     3     4     5 

13. Senti-me como se estivesse apenas a visualizar imagens 1     2     3     4     5 

14. Senti-me completamente atraído pelo ambiente virtual 1     2     3     4     5 
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QUESTIONÁRIO 3 

 

Faz um círculo, identificando o quanto cada sintoma te está a afetar NESTE MOMENTO. 

 

1. Mal-estar generalizado  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

2. Cansaço  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

3. Dor de cabeça  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

4. Vista cansada  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

5. Dificuldade em manter o foco  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

6. Aumento da salivação  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

7. Transpiração  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

8. Náusea  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

9. Dificuldade de concentração  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

10. “             ”  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

11. Visão Turva  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

12. Tontura com olhos abertos  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

13. Tontura com olhos fechados  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

14. Vertigem*  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

15. Desconforto abdominal**  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

16. Arroto  Nenhum Ligeiro Moderado Severo 

 

 

* Perda de orientação/equilíbrio quando se está de pé. 

** Sentimento de desconforto estomacal semelhante ao da náusea.
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PRÉ-QUESTIONÁRIO 1 
  

Idade:     ___________            

 

Género:        Masculino     Feminino 

 
Profissão:    ______________________________________________        

 

Usas óculos/lentes de contato?  Sim   Não 

 
 
Habilitações académicas concluídas: 

 Nenhumas 

 Ensino secundário 

 Ensino superior 

 
 
Classifica a tua experiência com computadores: 

 Nenhuma 

 Básica 

 Intermédia 

 Boa 

 Excelente 

 
 
Com que frequência jogas computador? 

 Nunca 

 Ocasionalmente (1 a 2 vezes/semana) 

 Frequentemente (3 a 4 vezes/semana) 

 Muito Frequentemente (5 a 6 vezes/semana) 

 Sempre (todos os dias) 

 
 
Como classificas o teu conhecimento acerca de realidade virtual (como funciona)? 

 Nenhum 

 Básico 

 Intermédio 

 Bom 

 Excelente 
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Preâmbulo 

 

 

 

 

Por favor lê as instruções seguintes antes de continuar 

 

Instruções: Estamos interessados em descobrir o que sentes acerca da experiência que vais ter no 

AMBIENTE VIRTUAL . Usa os o te o a ie te vi tual  a ui, e ao lo go do uestio á io, o o 

referência ao filme, vídeo, jogo ou ambiente virtual no qual estiveste envolvido. O ambiente exibido 

e o seu o teúdo são dife e tes do MUNDO REAL : o u do o de vives dia ia e te. Po  favo  te  

esta página como referência se tiveres dúvidas sobre o significado de alguma questão. 

 

Por favor não leves muito tempo a responder cada uma das questões. Geralmente a tua primeira 

resposta é a melhor. Para cada questão, escolhe a resposta mais próxima ao teu sentimento. 

 

Por favor lembra-te que não existem respostas certas ou erradas – estamos apenas interessados nos 

TEUS pensamentos e sentimentos acerca do ambiente exibido.  

 

Por favor não comentes aspetos deste questionário com ninguém pois podes afetar as suas 

respostas. 

 

Todas as respostas serão tratadas com confidencialidade. 

 

Muito obrigado por teres aceite participar neste estudo e por aceitares responder a este 

questionário. 
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QUESTIONÁRIO 1 

Qual a figura que procuraste? 

 Quadrado 

 Círculo 

 

Quantas figuras desse tipo encontraste? 

 

 

Diz 2 objetos que continham essa figura: 

 

 

 

Numa escala de 1 (Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente), classifica as seguintes 

afirmações em relação à tua satisfação com a experiência: 

No ge al, … 

...gostei da experiência que acabei de ter 1    2    3    4    5    6    7 

…estou satisfeito com a facilidade com que as tarefas foram completadas 1    2    3    4    5    6    7 

...estou satisfeito com o tempo que levou a completar as tarefas 1    2    3    4    5    6    7 

…estou satisfeito o  as i fo ações dadas pelo siste a 1    2    3    4    5    6    7 

…a ealização da expe i ia des otivou-me 1    2    3    4    5    6    7 

…se ti des o fo to ao lo go da expe i ia 1    2    3    4    5    6    7 

 

Achaste que o mundo virtual fazia sentido? Alguma coisa pareceu fora do normal? 

 



Anexo C 

4 

 

 QUESTIONÁRIO 2 

Por favor indica o QUANTO CONCORDAS OU DISCORDAS com cada uma das seguintes afirmações 

fazendo um círculo em apenas UM dos números utilizando a escala de 5 pontos 

 

Discordo 

totalmente 

Discordo Não concordo nem 

discordo 

Concordo Concordo 

totalmente 

1 2 3 4 5 

 

1. Estive consciente do mundo real enquanto navegava no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

2. O ambiente virtual pareceu-me completamente real  1     2     3     4     5 

3. Tive a sensação de estar a atuar num espaço virtual 1     2     3     4     5 

4. A experiência no ambiente virtual pareceu-me tão real como as minhas 

vivências do dia-a-dia 1     2     3     4     5 

5. O ambiente virtual pareceu-me tão real como o mundo que conheço 1     2     3     4     5 

6. Não me senti presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

7. Eu não estava consciente do mundo real que me rodeava 1     2     3     4     5 

8. Eu tive a se sação de esta  o a ie te vi tual 1     2     3     4     5 

9. De alguma forma eu senti que o mundo virtual me envolveu 1     2     3     4     5 

10. Senti-me presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

11. Durante a experiência continuei a prestar atenção ao local onde estava 

a ter a experiência  1     2     3     4     5 

12. O ambiente virtual pareceu-me mais realista do que o mundo real 1     2     3     4     5 

13. Senti-me como se estivesse apenas a visualizar imagens 1     2     3     4     5 

14. Senti-me completamente atraído pelo ambiente virtual 1     2     3     4     5 
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