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Resumo 

A Realidade Virtual (RV) oferece a possibilidade de experienciar os mais diversos ambientes 

virtuais (AV), desde uma réplica da realidade até mundos de fantasia, onde o utilizador pode 

interagir com as componentes do mesmo; a realidade virtual consegue transportar os 

utilizadores para o AV permitindo-lhes experienciar um sentimento de Presença, a sensação de 

“estar lá”. A popularidade da RV deve-se, em muito, aos jogos, que permitem aos jogadores 

explorá-los de forma mais imersiva e, assim, potenciar o sentimento de Presença dos jogadores. 

Para além do sentimento de Presença, as emoções do jogador também são uma componente 

importante que nos pode dar feedback sobre o que utilizador está a sentir em cada momento da 

experiência virtual. As emoções do jogador podem ser reconhecidas em tempo real através do 

registo da sua resposta fisiológica que é analisado com recurso a modelos como o modelo de 

anotação contínua bidimensional valence-arousal (VA). 

Nesta dissertação, é apresentado um estudo sobre o impacto de diferentes dispositivos de 

visualização e de tipos de AV no sentimento de Presença e nas componentes de VA. Os 

resultados demonstraram que diferentes dispositivos de visualização e diferentes AV têm 

impacto no sentimento de Presença. Em relação ao VA, só encontrou diferenças 

estatisticamente significativas para a excitação em diferentes tipos de AVs. Verificou-se ainda 

que um dos elementos que afetou de forma significativa o sentimento de Presença foi o campo 

de visão. 

Tendo em conta que o campo de visão afetou o sentimento de Presença, e de forma a avaliar 

se a utilização dos sinais fisiológicos para atualizar um AV em tempo real poderá ser usado 

para aumentar o sentimento de Presença, desenvolveu-se um jogo que utiliza os dados 

fisiológicos para modificar certos elementos do AV. Um estudo de avaliação com a variável 

independente o uso do biofeedback e variável dependente o sentimento de Presença revelou 

nenhumas diferenças estatisticamente significativas para as variáveis testadas. Contudo pode-

se concluir que a utilização do biofeedback para modificar uma componente de um jogo 

melhora algumas subescalas de Presença, sendo os utilizadores com mais experiência em jogos 

e conhecimento em computadores mais suscetíveis a essas alterações. 

 Palavras-chave – Realidade Virtual, Ambientes Virtuais, Avaliação objetiva, Emoções, Presença 
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Abstract 

Virtual Reality (VR) offers the possibility of experiencing the most diverse virtual 

environments (VE), from a mimic of reality to fantasy worlds, where the user can interact with 

the components of the same; VR manages to transport the users to the VE allowing them to 

experience a feeling of Presence, the sensation of “being there”. The popularity of VR is high 

due to videogames, which allow players to explore them in an immersive manner that promotes 

the players’ sense of presence. In addition to the sense of presence, the player's emotions are 

also an important component that can give us feedback about what the user is feeling in each 

moment of the virtual experience. The player's emotions can be recognized in real-time by 

recording their physiological response that is analyzed using models such as the two-

dimensional valence-arousal (VA) annotation model. 

In this dissertation, a study on the impact of different visualization devices and different 

types of VE in the sense of Presence and in the components of VA. Results showed that different 

visualization devices and different VEs have an impact on the sense of Presence. Regarding the 

VA, it was only found statistically significant differences for arousal across different types of 

VEs. It was also verified that one of the elements of the VE that significantly affected the sense 

of Presence was the field of vision. 

Considering that the field of vision affected the sense of Presence, and to evaluate if using 

biofeedback to update a VE in real-time could be used to increase the sense of Presence, it was 

developed a videogame that supports the input of physiological data to modify certain elements 

of the VE. An evaluation study with the independent variable the use of biofeedback and the 

dependent variable sense of Presence has revealed no statistically significant differences for the 

tested variables. However, it was verified that the use of biofeedback to modify a component 

of a video game improves some subscales of the sense of Presence, being that more experienced 

users with video games and that have more knowledge about computers are more susceptible 

to these changes. 

 Keywords – Virtual Reality, Virtual Environments, Objective evaluation, Emotions, Presence 
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1. Introdução 

Hoje em dia, os ambientes virtuais (AV) estão a tornar-se numa peça importante nas 

aplicações centradas no utilizador, onde se inclui o treino, design, entretenimento, etc. As 

tecnologias de Realidade Virtual (RV) permitem melhorar a credibilidade destes ambientes, 

sendo que estas sofreram grandes evoluções nos últimos anos. O conceito de RV pode ser 

definido como uma simulação computorizada e interativa que recebe a posição e as ações do 

participante e substitui ou aumenta o feedback para um ou mais sentidos, fornecendo a sensação 

de estar mentalmente imerso ou presente na simulação ou no mundo virtual (Sherman & Craig, 

2003). Os autores destacam ainda que um sistema de RV é constituído por quatro elementos 

chave, sendo estes o próprio AV, a imersão do participante, o feedback sensorial que este sente 

e a interatividade com o mundo. Mais tarde, (Fuchs, Guitton, & Moreau, 2011) dividem a RV 

em duas definições diferentes, uma com base em funções teóricas (definição funcional) e outra 

mais técnica e literal (definição técnica). Na perspetiva funcional, a RV, consiste em ajudar o 

utilizador a sair do mundo físico e entrar no virtual, mudando o tempo, espaço ou o tipo de 

interação para com o envolvente simulado da realidade ou interação com um mundo imaginário. 

Na segunda perspetiva, a RV consiste num domínio cientifico e técnico que usa a ciência da 

computação e interfaces comportamentais para simular, num mundo virtual, o comportamento 

de entidades 3D que interagem em tempo real entre elas e com um ou mais utilizadores numa 

imersão pseudo-natural por canais sensoriais.  

Resumindo, a RV descreve um ambiente sintetizado por computador, representativo da 

realidade ou de um mundo imaginário; este mundo tem que ser interativo, dando aos 

utilizadores a possibilidade de interagir em tempo real com os elementos do mesmo.  

O foco desta dissertação será nas aplicações de entretenimento, onde os jogos se destacam, 

uma vez que têm a capacidade de transportar pessoas para dentro de um mundo virtual, de modo 

a que estas esqueçam dos seus problemas no dia-a-dia por breves momentos, descarregando 

stress dentro do mesmo ou permitir que estas procurem um espaço para que se  possam divertir 

(Russoniello, O’Brien, & Parks, 2009).  

Grande parte das aplicações de RV considera apenas os inputs diretos dos utilizadores feitos 

de forma consciente. No entanto, certos tipos de características de uma aplicação de RV podem 
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despoletar uma determinada resposta fisiológica que pode ter impacto significativo na 

experiência do utilizador e, até mesmo, potenciar o sentimento de Presença. Este trabalho visa 

estudar o uso da resposta fisiológica na interação com os AV e de que forma esta influencia o 

sentimento de Presença dos utilizadores. 

1.1. Motivação e objetivos 

A motivação para a realização desta dissertação, pode ser resumida pela possibilidade de 

experimentar tecnologias relacionadas com a RV; de um modo mais formal, explorar de 

técnicas para melhorar o envolvimento do utilizador em AV, sendo os sinais fisiológicos 

utilizados para o efeito. Sendo assim pode-se formular os seguintes objetivos: 

I. Utilizar a resposta fisiológica em ambientes de realidade virtual para aumentar o 

envolvimento dos utilizadores 

II. Estudar o impacto de diferentes dispositivos de visualização no sentimento de 

Presença e na resposta fisiológica 

III. Estudar o impacto de diferentes tipos de ambientes virtuais no sentimento de 

Presença e na resposta fisiológica 

IV. Estudar se existem diferenças no sentimento de Presença e na resposta fisiológica 

consoante o género do utilizador 

V. Implementar mecanismos que permitam modificar o comportamento de um jogo em 

tempo real com base na resposta fisiológica do utilizador 

VI. Estudar se a modificação do jogo em tempo real tendo em conta a resposta fisiológica 

potencia o sentimento de Presença dos utilizadores 

Com a realização deste trabalho pretende-se contribuir para a melhoria da experiência do 

utilizador através da utilização da sua resposta fisiológica, modificando o ambiente onde se 

encontra de acordo com as suas necessidades, potenciando a própria imersão e experiência na 

Realidade Virtual. 

1.2. Metodologia 

Nesta dissertação, os diversos módulos que a constituem seguem uma ordem de raciocínio 

que se encontra ilustrada na Figura 1. Primeiramente, foi feita uma introdução ao tema da 

dissertação e foram apresentadas todas a definições e estudos pertinentes para a realização da 
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mesma. Com base numa análise crítica do estado da arte, avançou-se com um estudo tendo em 

vista avaliação do impacto de diferentes dispositivos de visualização e de diferentes tipos de 

AV ao nível do sentimento de Presença e de resposta fisiológica. Com base nos resultados deste 

primeiro estudo, desenvolveu-se um AV com mecanismos que permitiam a modificação de 

elementos do mesmo em tempo real com base na resposta fisiológica de forma a verificar se 

era possível potenciar o sentimento de Presença. Por fim, todas as conclusões do estudo são 

apresentadas.  

 

Figura 1 - Representação gráfica da metodologia da dissertação 

 

1.3. Organização da dissertação 

Constituída por um total de 5 capítulos, esta dissertação encontra-se organizada da seguinte 

forma:  

• No primeiro capítulo, onde consta a Introdução, realiza-se uma pequena introdução 

ao tema, constando os objetivos e a motivação para a sua realização.  
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• No capítulo 2, que consiste no Estado da Arte, reúne-se a informação necessária para 

cada subtema para o leitor se enquadrar nesta dissertação.  

• No terceiro capítulo apresenta-se um estudo do impacto de diferentes dispositivos de 

visualização, tipos de AV e do género do utilizador no sentimento de Presença e no 

espaço VA. 

• Baseado nos resultados do estudo apresentado no Capítulo 3, o Capítulo 4 apresenta 

o desenvolvimento de um AV que faz uso dos dados fisiológicos de um utilizador, 

em tempo real, para modificar uma componente do mesmo. Neste capítulo é ainda 

apresentado um estudo para avaliar o impacto da utilização de dados fisiológicos 

para a modificação do jogo no sentimento de Presença.  

• No último capítulo consta as conclusões finais e os aspetos mais importantes a reter 

da realização dos trabalhos descritos nesta dissertação. Para além disso, são ainda 

apresentadas algumas limitações do trabalho desenvolvido e a proposta de trabalho 

futuro, onde se prevê a continuação do que foi desenvolvido, experimentação de 

outras técnicas e aplicação deste estudo em outras componentes de jogos.  

• Como anexos, são apresentados os questionários utilizados nos estudos conduzidos 

durante a realização desta dissertação. 
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2. Estado da Arte  

Como a RV descreve um ambiente sintetizado por computador, representativo da realidade 

ou de um mundo imaginário; este mundo tem que ser interativo, dando aos utilizadores a 

possibilidade de interagir em tempo real com os elementos do mesmo. Para perceber a dimensão 

do impacto da resposta fisiológica em ambientes de RV, torna-se importante perceber 

conceitos-chave como Imersão, Flow, Gameflow, Presença, as características dos próprios 

jogos e dos dispositivos de interação utilizados ou até mesmo a experiência que o utilizador 

tem em jogos. 

2.1. Imersão 

Segundo (Fuchs et al., 2011), imersão pode ser definida por todas as características objetivas 

do AV que se focam em oferecer ao utilizador estímulos sensoriais e possibilidades de continuar 

as suas ações no AV. Contudo esta definição de imersão não é clara, e com base em estudos 

anteriores (Jennett et al., 2008), foi possível afirmar que a falta de consciência do tempo, a perda 

da consciência do mundo real, bem como o envolvimento e a sensação de fazer parte do 

envolvente da ação; são características da imersão. 

Numa perspetiva virada para os jogos de computador, (Jennett et al., 2008), aferiu que um 

jogador pode aceder três níveis de imersão, que são conseguidos ultrapassando certas barreiras. 

Sendo o primeiro nível de imersão é conhecido por “engagement”, para tal o jogador tem que 

investir tempo, esforço e atenção para aprender a jogar e saber os controlos, ultrapassando a 

preferência do jogador. A partir do engagement o jogador pode entrar no segundo nível, o 

“engrossement”, onde a construção do jogo se torna o obstáculo para o jogador, as 

características do jogo necessitam de estar combinadas de modo a que as emoções são 

diretamente afetadas pelo jogo, neste estado os controlos tornam-se invisíveis e quem se 

encontra a jogar começa a perder noção do ambiente que o rodeia. Para entrar no terceiro e 

último nível de imersão é necessário ultrapassar as barreiras da empatia e da atmosfera; requer 

que o jogador esteja num elevado nível de atenção e não sente que a experiência de jogo seja 

rara ou muito rápida. Este nível é chamado de “total immersion” é descrito como um sentido 

de Presença extrema, onde o que acontece no jogo é o que interessa. 

Certos conceitos relacionam-se com a imersão, podendo ser agrupados num conjunto de 

“engaging experiences”; destacando-se o Flow e a Presença. 
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2.2. Flow 

Quando um individuo sente que está completamente envolvido em algo até ao ponto de 

esquecer o tempo, fatiga e tudo o resto, exceto a própria atividade, trata-se do estado subjetivo 

de Flow. Estudos realizados por (Csikszentmihalyi, 2014), concluíram que o Flow tem como 

caraterística um envolvimento experienciado intenso durante uma atividade, de momento a 

momento; e que esta não só fornece um conjunto de desafios ou oportunidades de ação como 

tipicamente fornece um sistema de desafios graduais, possibilitando que o participante 

aprofunde e continue a sua satisfação há medida que as próprias habilidades aumentem; 

originando uma fusão da ação com a consciência, um sentido de controlo e uma alteração ao 

sentido de tempo. Durante esta experiência o participante foca quase toda a sua atenção na 

tarefa a realizar, e os objetos para além da interação não entram para a consciência, obtendo 

assim uma perda da própria consciência. O que sobra da atenção não é o suficiente para dedicar 

ao processo mental que contribui para a duração da experiência, obtendo-se assim uma alteração 

do sentido do tempo; o que leva a que um participante imerso sinta que o tempo passou mais 

depressa. 

Na vida do dia a dia existem situações onde é normal a perda do controlo sobre as ações, 

mas durante o Flow acontece o oposto; existindo assim a sensação de controlo sobre as diversas 

situações, o que leva ao conflito com a vida normal, causando uma falta de ansiedade sobre 

essa perda. Com o Flow, uma das razões para que uma experiência se torne divertida e, portanto, 

recompensadora é a redução da entropia psíquica do dia-a-dia, que consiste na preocupação de 

cada participante em saber se irá suceder na realização da tarefa (Csikszentmihalyi, 2014). 

Após um extenso trabalho de âmbito internacional questionando populações com diferentes 

características sociodemográficas, (Csikszentmihalyi, 1990), conseguiu descrever o que leva a 

que uma experiência seja agradável e ótima para as pessoas, independentemente da sua cultura, 

o estado de modernização, classe social, idade, ou género. Com isto conseguiu reunir os 

seguintes oito componentes que refletiam o sentimento de uma experiência positiva de Flow: 

1. Uma tarefa que pode ser concluída; 

2. A habilidade de concentrar numa tarefa; 

3. A concentração é possível porque a tarefa tem metas claras; 

4. A concentração é possível devido ao facto de a tarefa fornecer feedback imediato; 
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5. A habilidade de exercer o sentido de controlo sobre as ações; 

6. Um envolvente profundo, mas sem esforço, que remove a consciência das frustrações 

do dia-a-dia; 

7. A preocupação para com o próprio desaparece e a sensação sobre o próprio, após uma 

experiência de Flow, emerge mais forte; 

8. A sensação da duração do tempo é modificada. 

Mais tarde, (Csikszentmihalyi, 1997), relacionou o níveis de habilidade do utilizador com 

os níveis de desafio do obstáculo, resultando num modelo Figura 2, onde o estado de Flow 

encontra-se como estado perfeito, isto é, onde as habilidades do utilizador correspondem a um 

desafio complexo; as restantes sensações surgem de acordo com a variação destes parâmetros.  

 

Figura 2 - Estado mental em termos de nível de desafio e de habilidade, de acordo com o modelo de fluxo de 

Csikszentmihalyi, (Csikszentmihalyi, 1997) 

Com base nestes estudos anteriores, (Csikszentmihalyi, 2014) determinou que os seguintes 

três conceitos eram importantes para entrar num estado de Flow: 

1. Quando uma atividade tem um conjunto de objetivos evidentes, consegue-se obter uma 

direção e um propósito da atividade. 

2. Tem de existir um equilíbrio entre os desafios propostos e as habilidades do participante, 

se não acontecer este pode sentir ansiedade se os desafios excederem as habilidades, ou 

pode relaxar ficando aborrecido se as habilidades superarem os desafios. 
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3. Na existência de um feedback evidente e imediato, o que é uma dependência do Flow, 

serve para informar o participante da experiência o quão bem está a progredir na mesma 

e ao mesmo tempo dita se deve ajustar ou manter o caminho da ação.  

Segundo um questionário realizado online existe uma relação negativa e fraca entre a 

diversão e o Flow; certas características de jogos como a apresentação e a punição ajudam a 

possibilitar uma melhor experiência, uma vez que dificultam o desafio e aumentam os 

requerimentos para atingir o estado de Flow (Laffan, Greaney, Barton, & Kaye, 2016). 

2.3. Gameflow 

Tendo como base os estudos realizados sobre o Flow e sobre a literatura de usabilidade e a 

experiência de utilizadores em jogos, (Sweetser & Wyeth, 2005) realizaram uma revisão sobre 

como os elementos do Flow se manifestavam em jogos de computador; o que resultou no 

modelo de GameFlow com oito componentes (concentração, desafio, habilidades, controlo, 

objetivos claros, feedback, imersão e social), cada um destes elementos consiste num numero 

variado de critérios que se relacionam com os elementos de Flow de (Csikszentmihalyi, 1990), 

vistos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Comparação das componentes da Literatura dos Jogos vs. Elementos do Flow 

Literatura dos Jogos Flow 

O Jogo Uma tarefa que pode ser completa 

Concentração Habilidade de concentrar numa tarefa 

Desafiar as Habilidades dos 

Jogadores 

As Habilidades devem igualar os desafios e ambos devem exceder um certo 

limite 

Controlo Sentido de controlo sobre as ações 

Objetivos claros A tarefa deve ter objetivos claros 

Feedback A tarefa deve oferecer feedback imediato 

Imersão Imersão profunda sem ser necessário esforço de forma a reduzir preocupações e 

sentido do tempo 

Interação Social Não aplicável ao conceito de Flow 

 

Após a conclusão do mapeamento, (Sweetser & Wyeth, 2005), resumiram no seguinte, os 

jogos devem manter a concentração do jogador com uma elevada carga de trabalho, de tal forma 

a que seja suficiente desafiante para ser satisfatória. O jogador deve ser suficientemente 

habilidoso para desafiar as tarefas; estas devem ter objetivos claros para que o jogador os possa 

completar, recebendo feedback sobre o progresso das tarefas alcançadas; sendo isto 

confirmado, o utilizador sentirá uma sensação de controlo sobre a tarefa. Resultando no jogador 
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a sensação de imersão ou de absorção no jogo, causando que perca a consciência do dia-a-dia, 

das suas preocupações, e altere o seu sentido do tempo. O último elemento da satisfação do 

jogador, não se mapeia com os elementos do Flow, uma vez que as pessoas jogam para interagir 

com outras, independentemente da tarefa, e jogam sem gostar do jogo ou mesmo não gostarem 

de jogar. 

Apesar dos critérios apresentados por (Sweetser & Wyeth, 2005) serem bons para 

caracterizar o GameFlow, bem como os seus diferentes elementos; estes podem ter uma melhor 

aplicação num certo tipo de jogos do que em outro tipo. 

2.4. Presença 

Com base em diferentes perspetivas, (Jennett et al., 2008), resumiu que é possível aceitar 

que a Presença é apenas uma pequena parte de uma experiência de jogo, onde por vezes vista 

como um estado da mente e a imersão uma experiência no tempo. Como exemplo, os autores 

dão o exemplo de jogos com gráficos simples como o Tetris, que não fornecem Presença, mas 

permitem desenvolver um sentimento de imersão no jogo. Numa outra perspetiva (Fuchs et al., 

2011), Presença pode ser definida sendo todos os comportamentos, desde contactos verbais aos 

comportamentos complexos, passando pelas reações psicológicas, que são observadas quando 

o utilizador enfrenta o AV. 

Para avaliar este parâmetro existem métricas objetivas e subjetivas, sendo a mais consensual 

a métrica subjetiva baseada no sentimento de Presença reportado pelos utilizadores. A Presença 

está dependente do feedback multissensorial que a aplicação dispõe, assim como o nível de 

interação introduzido ao utilizador, consistindo no sentimento de ser parte integrante do mundo 

virtual, sendo um conceito centrado no utilizador (W. Ijsselsteijn & Van Baren, 2004). Para 

avaliar esta componente existem certos questionários, como o Presence Questionnaire que 

apesar de ter sofrido diversas alterações desde que foi criado, continua em evolução, sendo 

atualmente constituído por 29 componentes para avaliar a Presença (Jerome, 2005); o ITC-

SOPI (Sense of Presence Inventory) foca na experiência do utilizador nos media, dividindo em 

quatro categorias (Sentido de Espaço Físico, Engagement, Validade Ecológica e Efeitos 

Negativos) (Keogh, 1998); e o Igroup Presence Questionnaire (IPQ) que mede o sentido de 

Presença experienciada num mundo virtual, subdivide-se em três subescalas da geral podendo 
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ser consideradas como fatores independentes (Presença Espacial, Envolvimento e Realismo 

Experienciado) (Schubert, Friedmann, & Regenbrecht, 2001). 

Resumindo, Presença está dependente do feedback multissensorial que a aplicação dispõe, 

assim como o nível de interação introduzido ao utilizador, consistindo no sentimento de ser 

parte integrante do mundo virtual, sendo um conceito centrado no utilizador. 

2.5. Impacto da experiência em jogos 

Cada pessoa tem os seus gostos, onde alguns tem mais experiência em certas áreas, neste 

caso em estudo a experiência do jogador, pode afetar os questionários self-reported, onde 

jogadores mais experientes podem sentir que certos desafios num jogo, tornam o mesmo mais 

interessante, enquanto que os menos experientes consideram ou não os mesmos obstáculos 

frustrantes. Uma elevada frequência cardíaca pode indicar que os jogadores se encontram tensos 

e frustrados; ao mesmo tempo uma baixa indica o aproximar do estado de Flow, o sentimento 

de competência e de imersão e desafios serem fáceis. A frustração também pode ser observada 

pela atividade eletrodérmica onde se correlacionam, o mesmo não acontece com a dificuldade 

dos desafios (Drachen, Nacke, Yannakakis, & Pedersen, 2010). 

A natureza da experiência de jogabilidade pode ser influenciada pelo tipo de ajuda de 

um avatar, podendo este ser um computador ou uma pessoa, dependendo da tarefa em questão. 

Com este estudo, (Lim & Reeves, 2010), mostraram que jogadores exibiram maior arousal 

quando jogavam sabendo que o outro jogador era uma pessoa real, onde a tarefa era competitiva 

em vez de cooperativa; demonstrando que se o jogador acreditar ou não, que as personagens 

forem controladas por um computador ou por outro jogador, as suas respostas fisiológicas são 

significativamente alteradas, sugerindo que a Presença de outros jogadores afeta o realismo. A 

vantagem da utilização de avatares com pessoas reais, demonstrou-se em RV, onde pessoas 

aprendiam mais informação cientifica por uma apresentação vista por uma capacete de RV com 

um avatar controlado por uma pessoa do que por um controlado por computador (Okita, 2000). 

2.6. Caraterísticas dos jogos  

Os jogos são essencialmente conjuntos de componentes que, se funcionarem corretamente 

em conjunto como uma máquina oleada, o jogador conseguirá obter uma excelente experiência 

ao jogar; (King, Delfabbro, & Griffiths, 2010) reuniram os diferentes componentes dos jogos e 
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as dividiram nas cinco categorias de componentes, Sociais, Manipulação e Controlo, Narrativa 

e Identidade, Recompensa e Punição, Apresentação. 

As componentes Sociais, referem-se aos aspetos de socialização entre os jogadores, como 

os mesmos comunicam entre si em jogos online ou offline; as componentes que criam uma 

comunidade cooperativa e competitiva de jogadores; bem como o papel das redes de suporte 

que ajudam os jogadores na aprendizagem sobre os jogos; e possibilitando a que jogadores 

experientes passem o seu conhecimento de jogos a outros jogadores recebendo popularidade. 

Todos os jogos têm uma componente de Manipulação e Controlo, que se refere aos modos 

como um jogador pode interagir e ao controlo de propriedades presentes no jogo usando um 

esquema de controlo físico. Nesta categoria também são consideradas as diversas funções de 

um jogo que se relacionam diretamente com o sentido de domínio e controlo sobre o jogo de 

um jogador, como guardar o progresso de modo a permitir corrigir escolhas erradas, bem como 

a habilidade de gerir simultaneamente recursos numerosos num jogo. Também existem num 

jogo caraterísticas onde o jogador não tem controlo direto, estas podem também afetar a 

experiência de jogar o jogo. 

Muitos jogos tentam contar uma história, permitindo o papel de contador de historias para 

que o jogador fique imerso no jogo, isto resume-se a componentes de Narrativa e Identidade, 

que refere hás maneiras de um jogador puder ter a possibilidade de ser outra personagem dentro 

do jogo. 

Ao jogar, um jogador vai ganhando experiência no jogo, o que possibilita um melhor 

desempenho no mesmo; o jogo pode então desafiar o jogador a jogar de forma mais hábil, 

punindo-o por perder ou mesmo recompensando o feito. Um componente importante dos jogos 

é o de Recompensa e Punição, que cobre os diferentes tipos de recompensas, e explica que 

algumas são distribuídas de forma aleatória e com razão fixa; isto pode levar a que a motivação 

do jogador seja influenciada, principalmente com o aparecimento da componente conhecida 

por meta-rewards. 

Sem uma apresentação adequada ao seu tipo, um jogo não cativa publico; então uma 

componente de Apresentação, torna-se fundamental para o seu sucesso; consistindo em todas 

as qualidades estéticas de um jogo, como um jogo parece e soa ao jogador; nesta categoria de 
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componentes constam a publicidade dentro do jogo, uma vez que, atualmente os jogos para os 

dispositivos moveis serem muito comuns. 

2.7. Dispositivos de interação para ambientes virtuais 

Existem, hoje em dia, diversas formas de interação com os ambientes de RV, podendo ser 

divididos em equipamentos de visualização, interação e de apoio. 

2.7.1. Dispositivos de visualização 

Estes tornam-se a peça chave na RV, pois permitem a maior parte da imersão, tudo 

começou com os monitores convencionais onde pode existir diversas distrações, não garantindo 

uma boa imersão do participante; então para corrigir esta necessidade surgiram outros 

equipamentos com os CAVE que imergem o participante no AV com a ajuda de projeções em 

seis direções, mas tornando-se num sistema dispendioso, sem grande mobilidade; ou os HMD 

que com uma visualização 360º, garantem o envolvimento do participante no AV, mantendo a 

alta portabilidade (Fuchs et al., 2011). Nos dias de hoje existem diversas gamas de HMDs, 

fornecidos por grandes empresas desde os Oculus Rift (“Oculus Rift,” 2017), HTC Vive (Figura 

3) (“HTC Vive,” 2017), PlayStation VR (“PlayStation VR,” 2017), entre outros; onde cada um 

tenta introduzir uma nova funcionalidade a estes dispositivos, como por exemplo os HTC Vive 

que permitem saber a localização do utilizador. 

 

Figura 3 - HMD HTC Vive1 

                                                 

 

1 Adaptado de: https://www.cnet.com/products/htc-vive-review/ 
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2.7.2. Dispositivos de interação 

Uma das características que convém ter numa aplicação de RV será permitir 

movimentação do utilizador, nos primórdios eram utilizados um teclado e um rato, que não 

foram particularmente desenhados para interação com AV e jogos. O comando de consola foi 

uma evolução nesse sentido e permitem ao utilizador interagir com um AV duma forma mais 

intuitiva e com maior liberdade de movimento. A constante evolução dos equipamentos de RV 

chegou a um ponto onde já é possível interagir duma forma mais natural através da deteção dos 

movimentos do utilizador e processá-los com input no AV de como é o caso do Microsoft 

Kinect (“Microsoft Kinect,” 2017) ou da consola Nintendo Wii (“Nintendo Wii,” 2017). 

Existem ainda tecnologias, como a que está presente nos HTC Vive, que permitem rastrear a 

área onde o utilizador está a interagir com o ambiente e que permite registar a deslocação do 

utilizador de forma a que este navegue no AV de forma coerente com a sua deslocação no 

ambiente real.  

2.7.3. Dispositivos de apoio 

Para além dos dispositivos anteriormente referidos existem outros que podem ajudar a 

obter uma maior imersão do utilizador como os dipositivos de reprodução de som, os 

headphones, que permitem ao utilizador ignorar o mundo real e envolver-se no mundo virtual. 

Durante a realização de uma experiência num mundo virtual, podem ser recolhidos os sinais 

fisiológicos do utilizador por equipamentos médicos como por exemplo o NeXus-10 MKII 

(Figura 4) (“NeXus-10 MKII,” 2017), que permite uma captura em tempo real de diferentes 

sinais como o ritmo cardíaco ou a condutância da pele. 
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Figura 4 - Equipamento NeXus-10 MKII2 

2.8. Sinais Fisiológicos 

Tendo em conta este estado mental, os sinais fisiológicos como a frequência cardíaca e a 

atividade eletrodérmica são uma forma de avaliar os efeitos dos ambientes de RV nos 

utilizadores (W. Ijsselsteijn & Van Baren, 2004).  

2.8.1. Batimento Cardíaco 

O sistema cardíaco é constituído pelos os órgãos responsáveis pelo encaminhamento do 

sangue pelo corpo, sendo possível realizar a sua medição por diversas formas; sendo a mais 

comum o eletrocardiograma (ECG), Figura 5, uma vez que se pode obter as mais diversas 

informações sobre a atividade do coração, como o batimento cardíaco (HR), intervalo entre 

batimentos (RR) ou mesmo a variabilidade do batimento cardíaco (HRV), estes dados são 

analisados por vários métodos matemáticos (Berntson et al., 1997).  

 

Figura 5 - Sensores para a medição de HR, usados num ECG3 

                                                 

 

2 Adaptado de: https://www.mindmedia.com/products/ 
3 Adaptado de: https://www.mindmedia.com/products/sensors/exg-sensor/ 
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Nesta dissertação, o cálculo do HR será realizado tendo como base o método fornecido 

pela MINDMEDIA (“MINDMEDIA,” 2017), onde a diferença de tempos entre picos 

determinará o RR, e com a aplicação da formula (1) resultará o HR. Para identificar os picos 

tem que se percorrer os dados obtidos, e se o quadrado do valor dos sensores fosse menor que 

um threshold este valor era considerado como 0, ou o quadrado desse valor se fosse maior que 

o threshold; se este ultimo acontecesse era determinada uma área de interesse a partir desse 

valor, nessa área de interesse era então encontrado o valor máximo e a partir desse valor era 

retirado o tempo onde este ocorreu; com este tempo calcula-se o RR pela diferença entre este 

tempo e o tempo do pico anterior, sendo apenas considerado os valores resultantes que se 

encontravam entre 0.4 e 1, que corresponde a um HR de 150 e de 60 respetivamente, uma vez 

que estes valores funcionam como limites superior e inferior de uma pessoa num estado normal. 

𝐻𝑅 =  
60

𝑅𝑅
 (1) 

2.8.2. Condutância da pele ou atividade eletrodérmica 

Sendo a pele o maior órgão do corpo humano, existe certas zonas onde as glândulas 

sudoríparas, em vez de responderem há alteração corporal da temperatura, respondem ao 

estimulo psicológico, causando que a condutância da pele (SC) altere, resultando na resposta 

galvânica da pele (GSR), Figura 6. Uma aproximação comum para a aquisição de dados que 

refletem a excitação mental ou a atividade central nerval consiste em recolher a atividade 

eletrodermal (EDA) (Dawson, Schell, & Filion, 2007). Estudos realizados por (Visnovcova, 

Mestanik, Gala, Mestanikova, & Tonhajzerova, 2016), revelaram que este tipo de atividade 

consegue indicar informações importantes sobre o stress da pessoa em questão, aumentando 

durante cargas mentais e diminuindo durante períodos de recuperação. 
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Figura 6 - Sensores para medir a condutância da pele4 

Para esta dissertação o cálculo do SC será obtido com a utilização da equação (2), fornecida 

pela MINDMEDIA (“MINDMEDIA,” 2017). 

𝑆𝐶 =  
1000

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟
 (2) 

2.9. Emoções 

Através do registo dos sinais fisiológicos, é possível extrair emoções. Existem, hoje em dia, 

definições variadas sobre emoções, mas a mais aceite consiste em que as emoções são 

disposições de ação baseadas biologicamente que têm um papel importante na determinação do 

comportamento, sendo normalmente compreendidas em 3 componentes (experiência subjetiva, 

comportamento expressivo, ativação fisiológica), como referem (Saari, Turpeinen, 

Kuikkaniemi, Kosunen, & Ravaja, 2009).  

Na área de estudo de reconhecimento de emoções, existem algumas formas de as encontrar, 

como referem (Kotsia, Zafeiriou, Goudelis, Patras, & Karpouzis, 2016), as emoções podem ser 

reconhecidas a partir das expressões faciais, expressões corporais, a partir do sentido táctil, ou 

mesmo com os sinais fisiológicos de uma pessoa. Com isto é possível desenvolver jogos, onde 

o estado emocional do jogador pode influenciar os eventos que ocorrem no mesmo, surgindo o 

termo de Affective Gaming, que consiste em que o comportamento dos jogadores afetam 

diretamente os objetivos e a jogabilidade dos jogos. Para tal estes têm que ser desenvolvidos 

com muito cuidado, de tal forma que a interação com o jogador tem que ser em tempo real, têm 

                                                 

 

4 Adaptado de: https://www.mindmedia.com/products/sensors/skin-conductance-sensor/ 
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que assegurar um ambiente visual de elevada qualidade, para que a imersão do jogador seja o 

mais realista possível. 

As emoções surgem, essencialmente, de estímulos auditivos e/ou visuais até mesmo a 

própria narrativa, visão cinematográfica virtual do mundo virtual e as expressões mostradas 

pelas personagens presentes no jogo, como referem (Yannakakis, Martinez, & Garbarino, 

2016), que com base nas respostas emocionais do jogador será possível modificar a expressão 

facial da personagem, postura e a fala, bem como modificar o nível de atenção e de foco. Estas 

alterações emocionais devem-se a alterações dinâmicas em ambos os sistemas nervosos, 

aumentando ou diminuindo a sua atividade consoante a intensidade de arousal nos eventos; 

estas alterações levam então a modificações ao nível da atividade eletrodérmica, variabilidade 

do batimento cardíaco, entre outras.  

Com a ajuda da evolução da tecnologia foi possível desenvolver dispositivos confortáveis 

que recolham e transmitam os valores obtidos em tempo real; mas mesmo assim ainda não é 

possível detetar certos dados fisiológicos sem a Presença de sensores no corpo do participante, 

o que torna a recolha, em certos jogos, impraticável e altamente intrusiva. Mesmo com a 

Presença destes contratempos, a recolha da atividade do coração e da atividade eletrodérmica 

continua a ser a partir de elétrodos presentes no corpo. Ambas as atividades se encontram 

associadas com a parte arousal na deteção de stress, frustração, ansiedade ou mesmo momentos 

de preocupação. 

Um das partes mais difíceis de detetar emoções consiste na sua identificação, segundo 

(Yannakakis et al., 2016), uma anotação consistente fica muito desafiante nos jogos uma vez 

que estes contêm uma rápida e rica interação afetiva. O modelo mais comum consiste numa 

anotação contínua bidimensional, valence-arousal (VA),  Figura 7.  
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Figura 7 - Representação gráfica de algumas emoções com os efeitos da intensidade do valence, no eixo 

horizontal, e do arousal, no eixo vertical, (Valenza, Member, & Lanata, 2012) 

Neste espaço VA, o valence refere-se ao quão agradável (positivo) ou desagradável 

(negativo) uma emoção é (Yannakakis et al., 2016). Já o arousal refere-se ao quão intensa 

(ativa) ou letárgica (inativa) uma emoção é (Yannakakis et al., 2016). O GSR correlaciona-se 

linearmente com o arousal, refletindo respostas emocionais e atividade cognitiva, como refere 

(Mandryk & Atkins, 2007). Esta dimensão indica o nível de ativação associada com a 

experiência emocional, variando desde bastante excitado ou energético num extremo e bastante 

calmo ou adormecido no outro (Saari et al., 2009). O HR reflete atividade emocional, sendo 

muitas vezes utilizado para diferenciar entre emoções positivas e negativas, (Mandryk & 

Atkins, 2007). Esta dimensão reflete sobre o grau de quanto uma experiência afetiva é negativa 

(desagradável) ou positiva (agradável) (Saari et al., 2009). Com recurso a estímulos de imagens, 

(Rezaei, Dabanloo, & Parvaneh, 2015) (W. A. Ijsselsteijn, Ridder, Freeman, & Avons, 1980), 

detetaram que a utilização de HRV pode influenciar o valence de uma forma invertida, isto é, 

maior HRV menor valence e vice-versa. Uma das questões que se coloca consiste em se o HRV 

é uma ferramenta viável na identificação do estado da emoção, recentes estudos realizados por 
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(Choi et al., 2017), mostraram que HRV torna-se uma ferramenta viável se as emoções forem 

provenientes de estimulações fortes. 

Além de deteção de emoções a partir dos dados fisiológicos, existem outras formas de 

deteção como com a gravação das reações verbais e faciais de um utilizador quanto a 

tecnologias de jogos, e aplicando técnicas de pós-processamento para quantificar e medir 

continuamente o seu estado emocional, (Mandryk & Atkins, 2007) conseguiram mostrar que a 

grande potencialidade da utilização de métricas fisiológicas para modelar a experiência 

emocional com tecnologias de jogos interativas. No seu estudo, onde participaram 24 

participantes, consistia em jogar National Hockey League 2003 da Electronic Arts Sport, em 3 

diferentes condições (contra um amigo localmente, contra um estranho localmente, contra o 

computador), onde eram gravados os dados fisiológicos, os jogadores, o próprio jogo, bem 

como o som da sala onde foi realizada a experiência; sendo tudo sincronizado e analisado; de 

onde resultaria os valores de VA e consequentemente as emoções do participante, sendo estas 

divertimento, desafio, aborrecimento, frustração e excitação, uma vez que representavam 

elementos importantes de uma experiência de jogo bem sucedida. Os autores verificaram que 

cada condição se correlacionava com o divertimento e a excitação, mas não as restantes 

emoções, sendo contra um amigo localmente com melhor percentagem, seguida pela condição 

contra um estranho localmente e por último contra o computador. Também verificaram que em 

questionários para medir as emoções, os valores de cada uma não correspondia á intensidade 

dessa emoção sentida durante a experiência. 

2.9.1. Emoções nos jogos 

Os jogos, como foi descrito anteriormente contêm diferentes caraterísticas, como a história 

contada no mesmo, uma componente social, requerendo também uma forma de manipulação 

ou controlo sobre o mesmo; a estes componentes estão associados certos sentimentos.  (Calleja, 

Herrewijn, & Poels, 2016) mostraram através do seu estudo, onde manipularam a história para 

verificar que tipo de emoções os jogadores sentiam, que era possível influenciavam 

significativamente o envolvimento do jogador. Para detetarem as diversas emoções foi utilizado 

The Game Experience Questionnaire, que consiste num arranjo de afirmações sobre o que o 

participante sentiu durante realização da experiência. No caso da componente da história, os 

jogadores encontravam-se com mais arousal, percebendo que o jogo fosse mais desafiante e 
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competente; também experienciaram mais emoções com valence positivo (prazer e satisfação) 

e menos emoções com valence negativo (aborrecimento). Ao estudar esta componente 

detetaram que um grande envolvimento com os objetivos e as recompensas do jogo esta 

associado aos jogadores sentirem mais competentes e habilidosos durante a jogabilidade. 

Quanto há componente social, detetaram que o envolvimento partilhado está relacionado com 

um envolvimento afetivo; quando estes sentiam mais envolvimento na Presença de interações 

com outros jogadores, mostraram que sentiam mais arousal e mais emoções de valence positivo 

(prazer e satisfação), por outro lado sentiram menos dominantes e experienciaram menos 

emoções com valence negativo (aborrecimento). Na manipulação do meio, encontraram que 

quando os jogadores experienciavam mais envolvimento por causa do sentido de controlo sobre 

as ações e movimentos da personagem virtual, eles sentiam-se mais dominantes e no controlo, 

mais competentes e habilidosos na geral, e experienciavam emoções com valence positivo 

(prazer e satisfação); também detetaram que o jogo era menos desafiante, sentindo menos 

arousal e emoções com valence negativo (frustração). Por fim descobriram que um 

envolvimento elevado com exploração, navegação e aprendizagem do jogo estava associada 

com os jogadores sentirem mais competentes, mais emoções de valence positivo (prazer e 

satisfação) e menos emoções de valence negativo (frustração e aborrecimento). 

Jogos que podem ser considerados como violentos, têm tendência de aumentar o batimento 

cardíaco. Como (Lee & Peng, 2006) resumem, este aumento foi descoberto como temporário 

pois passados, mais ou menos, 15 minutos o batimento cardíaco regressava ao normal, o que 

leva a uma alteração no arousal, sendo mais intenso em elementos do sexo masculino do que 

em elementos do sexo feminino. Mais tarde, (Lim, Ph, & Lee, 2009), ao dividir as tarefas nos 

tipos violentas e não violentas, em jogos online multijogador, pode-se concluir que num 

contexto social afeta o arousal do jogador; onde nas tarefas violentas num modo jogabilidade 

sozinho demonstraram significativamente altos níveis de arousal, consequentemente as 

emoções por parte dos jogadores era mais intensa,  em contraste com o um modo colaborativo; 

enquanto que numa tarefa não violenta ocorreu o contrário no modo colaborativo os jogadores 

mostraram emoções mais intensas. 

Um dos aspetos importantes dos jogos consiste em providenciar ao jogador um conjunto de 

desafios para que este se sinta entretido, tornando-se numa experiência mais agradável, (Kneer, 

Elson, & Knapp, 2016) estudaram, focando-se na influencia da dificuldade, conteúdo violento 
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e sucesso no jogo; nas emoções pós-jogo, no arousal e comportamento agressivo; concluindo 

que a dificuldade influenciava apenas o processo cognitivo, tendo ocorrido devido há 

exaustação dos participantes num grau de dificuldade elevado. Enquanto que o conteúdo 

violento e dificuldade não apresentam efeito nas emoções pós-jogo, o sucesso no jogo e o 

desafio influenciavam as mesmas emoções. Jogadores com experiência era provável que tinham 

expetativas de ganhar e sentir-se frustrados se perderem, enquanto que os menos experientes 

não apresentavam expetativas sobre a seu desempenho.  Estes resultados ressaltam a 

importância que o desafio tem num jogo, não só como motivo para jogar, mas para que a 

experiência de jogo e resultados sejam agradáveis.  

Tendo como base as diversas características dos jogos, o acesso aos dados fisiológicos de 

um participante permite manipular certas características dos jogos, como a historia que se 

pretende contar, bem como situações relacionadas com a personagem do jogador, a forma de 

apresentação do próprio jogo, o nível de dificuldade pode ser continuamente ajustada, 

mantendo as habilidades do jogador e os desafios que se propõem em balanço para manter uma 

experiência emocional ótima e possivelmente um estado de Flow, como referem (Saari et al., 

2009); propondo um jogo de tiros em primeira pessoa onde o EDA e a respiração alteravam a 

frequência de disparo e a velocidade do movimento da mira. 

Existem hoje em dia várias formas de interação com jogos, como apresentam as empresas 

responsáveis pelas consolas, que utilizam os movimentos corporais. Segundo (Torres, 2013), 

existem estudos que concluem que a utilização de sinais fisiológicos se irá tornar a forma de 

interação; no seu estudo procurou estudar diferentes abordagens para uma melhor interação nos 

jogos, Figura 8, proporcionando uma experiência mais interessante para o jogador, criando uma 

framework para jogos que interpreta a resposta fisiológica do jogador, mostrando-se funcionar 

como o esperado. Conseguindo reportar um crescimento na imersão e no divertimento, que são 

características que um jogador deve sentir, na utilização dos sinais fisiológicos. 
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Figura 8 - Ambiente virtual do VANISH5 

Tendo como base, os diferentes eventos de um jogo, bem como os padrões de jogo de cada 

jogador, (Cowley et al., 2014) conseguiram reunir informação suficiente para que, com a 

utilização de algoritmos de aprendizagem permita a classificação de eventos a partir de dados 

psicológicos, com a criação da sua framework obtiveram uma ferramenta de avaliação do design 

de jogo suficiente para providenciar observações sobre a experiência que o jogador, detetando 

as reações de cada participante em cada evento, tendo potencialidade de uso para quem 

desenvolve na área em questão. Nestes estudos os algoritmos foram confirmados numa 

perspetiva manual para verificar a sua veridicidade. 

Estudos recentes, realizados por (Limperos, Waddell, Ivory, & Ivory, 2014), realçaram 

aspetos importantes relativos ao arousal sentido por jogadores, onde os que jogavam mais 

frequentemente sentiam menos arousal quando jogavam um jogo 3D em comparação com um 

em 2D, enquanto que os menos frequentes ocorria o inverso, uma possível explicação para o 

sucedido seriam como os menos frequentes não estão habituados a jogar, acharam que o jogo 

em 3D seria os mais atrativo, no caso dos mais frequentes, o mesmo jogo não correspondia às 

suas espectativas; o que conclui que a experiência de jogabilidade de um participante pode 

influenciar as emoções do mesmo, se a componente visual não chegar às suas espectativas. Em 

relação ao sentimento de Presença, (Shafer, 2011) explicou que este sentimento se encontra 

associado com o aumento do prazer de jogar; mas na literatura da Presença sugere que a 

                                                 

 

5 Adaptado de: (Torres, 2013) 
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diminuição do arousal pode significar um conjunto de diferentes experiências emocionais 

desde imersão, excitação, frustração ou mesmo stress. 

Sendo o agency o sentido de interatividade, autonomia e Presença a que um jogador está 

sujeito ao realizar ações dentro de um mundo virtual de um jogo, a sua variância pode ter o 

efeito de induzir uma melhor resposta emocional; onde com a introdução de medo direto, um 

jogador irá ter uma melhor resposta psicológica a esse estímulo; obtendo assim uma melhor 

imersão no mundo virtual, possibilitando um melhor entretenimento. As pessoas têm a 

capacidade de convencer-se que o medo não existe, podendo substituí-lo com a frustração 

perante um desafio difícil; afetando o Flow do jogo (Madsen, 2016). 

Na ultima década surgiram algumas propostas de jogos ou modificações a jogos existentes, 

onde o biofeedback modifica algumas das suas componentes, como mostra a Tabela 2; onde se 

encontra uma lista destes jogos, com diversos tipos de biofeedback como o SC, a respiração 

(RESP), a eletromiografia (EMG), temperatura (TEMP), entre outros; também consta que 

componentes eram modificados pelo biofeedback e o respetivo tipo de jogo. 

Tabela 2 - Revisão dos jogos com biofeedback 

Jogo Biofeedback Componentes alterados Tipo   

(Dekker, Champion, Arts, & 

Box, 2007) 

SC, ECG Velocidade e habilidades do avatar, efeito sonoros 

e visuais, campo de visão  

Horror-survival 

First-Person-

Shooter (FPS) 

EMOshooter, (Saari et al., 

2009) 

SC, RESP Frequência de disparo e coice da arma; velocidade 

de movimento do avatar; tremer da imagem. 

FPS 

(Kuikkaniemi, Laitinen, 

Turpeinen, Saari, & Kosunen, 

2010) 

RESP, EMG, 

SC 

Frequência de disparo e coice da arma; velocidade 

de movimento do avatar; tremer da imagem. 

FPS 

Left 4 Dead, (Ambinder, 

2011) 

SC Aparecimento dos inimigos, localização de armas 

e acessórios, entre outros 

Horror-survival 

FPS 

Alien Swarm, (Ambinder, 

2011) 

SC Tempo jogável Top-down, team-

based action 

shooter 

Portal 2, (Ambinder, 2011) Gaze Pontaria Puzzle Platform 

(Kalyn, Mandryk, & Nacke, 

2011) 

RESP, ECG, 

TEMP, SC, 

EMG, Gaze 

Velocidade e tamanho dos inimigos, alcance da 

arma, velocidade de movimento e Altura de salto 

do avatar, condições atmosféricas. 

2D side-scrolling 

shooter 

VANISH, (Torres, 2013) SC, BVP, 

EMG 

Eventos do inimigo e de ambiente; energia e 

velocidade de movimento do avatar; efeitos 

sonoros e visuais. 

Horror-Survival 

(Negini, Mandryk, & Stanley, 

2014) 

SC Dificuldade do jogo, velocidade do avatar e dos 

inimigos, quantidade de inimigos, condições 

atmosféricas, reaparecimento de objetos 

FPS 

Nightmares, (Caminha, 2017) SC, HR, 

EMG, RESP 

Aparecimento de inimigos, luminosidade, 

habilidades, propriedades dos itens 

Rogue-lite shooter 
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2.10. Sumário 

Com base na análise da literatura realizada, para a realização desta dissertação considera-se 

que:  

• RV descreve um ambiente sintetizado por computador, representativo da realidade ou de 

um mundo imaginário; este mundo tem que ser interativo, dando aos utilizadores a 

possibilidade de interagir em tempo real com os elementos do mesmo. 

• Imersão define-se por todas as características do ambiente virtual que se focam em 

oferecer ao utilizador estímulos sensoriais e possibilidades de continuar as suas ações 

neste envolvente. 

• O estado de Flow encontra-se como estado perfeito, isto é, onde as habilidades do 

utilizador correspondem a um desafio complexo; as outras sensações surgem de acordo 

com a variação destes parâmetros. 

• GameFlow constitui-se por oito componentes (concentração, desafio, habilidades, 

controlo, objetivos claros, feedback, imersão e social), que divergem entre jogos. 

• Presença centra-se no utilizador, especialmente no sentimento de ser parte integrante do 

mundo virtual, encontrando-se dependente do feedback que a aplicação dispõe, assim 

como o nível de interação introduzido ao utilizador. 

• A experiência do utilizador pode ser determinante nos desafios de experiência uma vez 

que os mais experientes podem considerar os desafios interessantes, enquanto os menos 

experientes podem considera como frustrantes. 

• Nos jogos existem muitas características que, se funcionarem em conjunto, podem 

induzir ao utilizador uma melhor experiência. 

• Existem diversos equipamentos que podem potenciar a experiência sentida pelo 

utilizador, desde HMDs que permitem a visualização em 360 de um ambiente virtual; a 

equipamento que permitem ao utilizador ignorar o mundo real, como os headphones.  

• Certos sinais fisiológicos, como o HR e SC, podem ajudar a entender o que cada 

utilizador sente durante a realização de uma experiência. 

• As emoções podem ser identificadas pelos sinais fisiológicos pelo espaço VA, isto pode 

ser um desafio para obter uma anotação consistente, uma vez que em certas experiências, 

como os jogos, existem interações afetivas rápidas e ricas. 
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3. Avaliação do sentimento de Presença e do impacto 

emocional de diferentes dispositivos de visualização e 

diferentes ambientes virtuais 

Um dos objetivos desta dissertação é o de estudar o impacto de diferentes dispositivos de 

visualização e tipos de AV na resposta fisiológica e no sentimento de Presença. Com este 

estudo, pretendeu-se identificar o quão imersivo os HMD são em comparação com um monitor 

convencional, uma vez que se especula que a utilização de HMD permite obter uma maior 

Presença num mundo virtual. Para além destes dois dispositivos de visualização, considerou-se 

como variáveis o tipo de jogo e o género do utilizador e investigou-se o impacto destas variáveis 

na resposta fisiológica.  

3.1. Materiais e Métodos 

Os dois dispositivos de visualização utilizados consistiram no monitor ASUS VX248H 24” 

FHD, 1920×1080 representativo dos ecrãs de computador convencionais e os HMD HTC Vive 

representativos dos HMD. Para a captura dos sinais fisiológicos, foi utilizado o dispositivo 

NeXus-10 MKII da MINDMEDIA (“MINDMEDIA,” 2017), um dispositivo de qualidade 

clínica que permitiu a captura dos dados fisiológicos. De forma a isolar o participante de 

possíveis sons externos à experiência, foram utilizados uns headphones BOSE (“BOSE,” 2017), 

com cancelamento ativo de ruído. O dispositivo de interação utilizado foi um comando wireless 

Xbox 360 da Microsoft utilizado para a movimentação do participante no mundo virtual Figura 

9. A experiência foi executada num computador desktop com um processador Intel i7-5820K, 

placa gráfica Nvidia GeForce GTX 980 Ti e 16GB de memória RAM. 
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Figura 9 - (1), (2), (3), (4) e (5) Material utilizado pelo participante, respetivamente monitor ASUS, HMD HTC 

Vive, comando Xbox 360, headphones BOSE, NeXus-10 MKII 

Para obter informação demográfica sobre participantes, utilizou-se um pré-questionário 

genérico. Para a avaliação do sentimento de Presença, utilizou-se o pós-questionário IPQp 

(Vasconcelos-Raposo et al., 2016) que permite avaliar a componente de Presença e respetivas 

subescalas (Presença, Presença Espacial, Envolvimento e Realismo Experienciado). O IPQp 

consiste numa versão traduzida e validada para português do questionário de Presença IPQ 

(Schubert et al., 2001). 

3.1.1. Ambientes virtuais 

Para que este estudo se realize, requer-se que os mundos virtuais despertem alterações nos 

sinais fisiológicos dos participantes, sendo assim foram então desenvolvidos 3 jogos, com 

objetivos diferentes, de forma a avaliar como é que os participantes são afetados pelos mesmos. 

A movimentação no AV era realizada da mesma forma em todos os jogos, de modo a não criar 

diferentes condições entre os participantes. Todos estes jogos foram desenvolvidos com recurso 

à ferramenta Unity® (2017),  na versão 5.5. 

Jogo 1: neste jogo, o participante começava pela habituação ao equipamento que tinha uma 

duração de 1 minuto, passado este tempo o participante tinha como tarefa encontrar um certo 

número de objetos, era informado que existiam 8 objetos espalhados pelo mundo virtual, mas 
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na realidade existiam apenas 7 objetos. Este mundo virtual consiste numa planície verdejante, 

com uma vedação a limitar a movimentação do jogador. Na área explorável, existem 3 casas 

que também podem ser exploradas Figura 10. Com este jogo, pretende-se ativar, no 

participante, o sentimento de frustração ao não conseguir encontrar todos os objetos. 

 

Figura 10 - Ambiente virtual do jogo 1, recolhida no Unity® 

Jogo 2: neste jogo, o participante encontra-se num labirinto, tendo como objetivo encontrar 

e apanhar uma chave que se encontrava no meio do mesmo, de forma a desbloquear a saída. 

Para ajudar o participante o inicio foi marcado com a cor amarela e a saída com a cor roxa, se 

o participante não conseguisse encontrar a saída ou mesmo a chave este jogo tinha um tempo 

limite de alguns minutos Figura 11. Neste jogo, com base na frustração criada no 1ºjogo, 

pretende-se que no participante seja ativada o sentimento de satisfação ao completar o objetivo. 

 

Figura 11 - Ambiente virtual do jogo 2, recolhida no Unity® 

Jogo 3: este jogo era composto por 2 fases, onde na primeira o participante encontrava-se 

numa floresta durante o dia, com o objetivo de localizar uma folha de papel que se encontrava 

pregada ao tronco de uma árvore no final do caminho, quando o participante chegava perto 
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desta folha, este era transportado para a segunda fase, onde nesta tinha como objetivo explorar 

o resto da floresta, esta exploração era realizada durante a noite com recurso a uma lanterna 

para permitir a visualização do AV, neste ambiente existiam alguns edifícios como também, 

bancos de repouso, carros estacionados; passado minutos as luzes do ambiente e a lanterna 

começavam a piscar, e passado 1 minuto deste acontecimento aparecia um monstro que 

começava a seguir o participante, ao ser apanhado a experiência acabava Figura 12. Este jogo 

tinha como objetivo de provocar o sentimento de medo no participante. 

 

Figura 12 - Ambiente virtual do jogo 3, recolhida no Unity® 

Interação com o ambiente virtual: Para permitir a exploração dos AV, a movimentação 

consistiu na utilização de um comando Xbox 360, com o seguinte mapeamento: o analógico 

esquerdo permitia a movimentação do avatar, número 8 da Figura 13; o analógico direito 

permitia a rotação do avatar no eixo vertical, que consiste na rotação do campo de visão para o 

lado esquerdo ou direito, 4th axis do número 9 da Figura 13; e dependendo da mão dominante 

do participante, se o participante for destro o botão número 5 da Figura 13 e se o participante 

for esquerdino o botão número 4 da Figura 13, se um destes botões fosse mantido premido 

permitia ao participante movimentar-se mais depressa, dando a sensação de este estar a correr. 
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Figura 13 – Mapeamento utilizado no Unity® do comando Xbox 3606 

3.1.2. Dados fisiológicos 

Para realizar a recolha dos dados fisiológicos de cada participante, foi utilizado o dispositivo 

NeXus 10 MKII, com recurso a um SDK, fornecido pelo fabricante, que permite visualizar no 

computador os valores obtidos no dispositivo. Os dados fisiológicos que foram recolhidos para 

a realização deste estudo foram o SC e o HR, onde no caso do SC os sensores foram colocados 

nos dedos indicador e do meio da mão não dominante do participante. A recolha do HR foi feita 

através do ECG, utilizando para o efeito sensores que foram colocados na zona anterior dos 

antebraços tendo em conta a mão não dominante do participante, de modo a permitir uma fácil 

colocação dos mesmos. 

Para possibilitar a devida catalogação de eventos na sua linha temporal, o SDK 

disponibilizado pela MINDMEDIA foi então adaptado para permitir a transferência dos 

mesmos valores para o Unity®, com recurso a uma socket, sendo esta utilizada uma vez que 

este se encontrava numa linguagem de programação diferente. No Unity®, estes valores eram 

atribuídos um tempo e, se tivesse ocorrido um evento no jogo, este era devidamente identificado 

e marcado na linha temporal; estes dados eram então guardados num ficheiro CSV, colocados 

segundo a seguinte sequência: tempo de ocorrência, HR, SC e nome do marcador; este processo 

                                                 

 

6 Adaptado de: http://wiki.unity3d.com/index.php?title=Xbox360Controller 
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encontra-se representado visualmente na Figura 14. Estes dados eram guardados ao longo da 

experiência para cada participante, de modo a permitir a analise dos mesmos mais tarde. 

 

Figura 14 - Representação visual do esquema de transferência dos dados obtidos no NeXus para o Unity® 

O tratamento dos dados foi realizado utilizando a ferramenta Excel e com recurso ao Visual 

Studio para processamento dos dados. Como os valores obtidos no NeXus são valores puros 

referentes a cada sensor, então seria necessário tratar os mesmos de modo a obter valores que 

permitam uma melhor análise, para tal foram utilizados os métodos presentes no subcapítulo 

2.8, resultando num intervalo de tempo com os valores de HR e SC. 

Valence: segundo a literatura o HR encontra-se inversamente ao valence, então para obter 

estes valores utilizou-se a equação (3), onde os valores de HR foram normalizados para uma 

escala de 0 a 100, onde 0 correspondia ao máximo de HR (maxHR) e 100 o mínimo de HR 

(minHR), para permitir uma melhor análise este valor foi invertido. 

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 = 100 −  
𝐻𝑅 − 𝑚𝑖𝑛𝐻𝑅

𝑚𝑎𝑥𝐻𝑅 − 𝑚𝑖𝑛𝐻𝑅
∗ 100 (3) 
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Arousal: segundo a literatura o SC encontra-se proporcional ao arousal, então para obter 

estes valores utilizou-se a equação (4), onde os valores de SC foram normalizados para uma 

escala de 0 a 100, onde 0 correspondia ao mínimo de SC (minSC) e 100 o máximo de SC 

(maxSC). 

𝑎𝑟𝑜𝑢𝑠𝑎𝑙 =  
𝑆𝐶 − 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶

𝑚𝑎𝑥𝑆𝐶 − 𝑚𝑖𝑛𝑆𝐶
∗ 100 (4) 

3.2. Hipóteses do estudo 

Como o presente estudo consiste em verificar se a utilização de diferentes dispositivos de 

visualização, tipo de jogo e/ou género do participante afetam o sentimento de Presença, bem 

como estudar os seus efeitos nas componentes VA dos participantes. Assim, surgem as 

seguintes hipóteses de investigação: 

H1. A utilização de diferentes dispositivos de visualização de RV tem impacto sentimento 

de Presença. 

H2. A utilização de diferentes dispositivos de visualização de RV tem impacto nas 

componentes VA. 

H3. O tipo de ambiente virtual tem impacto no sentimento de Presença. 

H4. O tipo de ambiente virtual tem impacto nas componentes VA. 

H5. Existe diferenças entre géneros (masculino vs. feminino) no que diz respeito ao 

sentimento de Presença. 

H6. Existe diferenças entre géneros (masculino vs. feminino) no que diz respeito às 

componentes VA. 

3.3. Variáveis em estudo 

As variáveis independentes deste estudo são o dispositivo de visualização (monitor vs. 

HMD), o tipo de jogo (3 ambientes desenvolvidos com o propósito de despertar respostas 

fisiológicas distintas) e o género do utilizador (masculino vs. feminino). As variáveis 

dependentes consideradas foram o sentimento de Presença e respetivas subescalas medidas 
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através do IPQp (Presença Espacial, Envolvimento e Realismo Experienciado), o arousal e o 

valence. 

3.4. Amostra 

A amostra foi constituída por um total de 38 participantes (20 femininos e 18 masculinos) 

com idades entre os 19 e os 44 (M=22.2, SD=3.904); estes foram divididos em dois grupos 

tendo em conta a variável independente o dispositivo de visualização (monitor ou HMD). 

Assim, a amostra ficou distribuída por dois grupos havendo o cuidado de balancear grupos 

tendo em conta o género. Onde, o grupo 1 (Monitor) foi composto por um total de 17 

participantes (9 femininos e 8 masculinos) e o grupo 2 (HMD) foi composto por um total de 21 

participantes (11 femininos e 10 masculinos). Todos os participantes jogaram os 3 jogos e todos 

os participantes reportaram visão normal ou corrigida para o normal. 

3.5. Procedimento 

A experiência decorreu em ambiente controlado. Antes de dar início à experiência 

propriamente dita, foi pedido ao participante para preencher um questionário sociodemográfico. 

De forma a permitir alguma flexibilidade de movimentos, foi utilizada uma cadeira com base 

giratória para a realização da experiência. Após explicar aos participantes como iriam participar 

na experiência sem referir o objetivo da mesma para evitar condicionamentos os sensores para 

a captura dos dados fisiológicos eram colocados no participante. Antes de dar início ao estudo 

experimental, o participante era então exposto a um AV durante 1 minuto tendo como objetivo 

a habituação aos mecanismos de interação e para registo de uma baseline dos sinais fisiológicos. 

Findo este minuto, era pedido ao participante para jogar os 3 jogos desenvolvidos para o estudo 

experimental. Os jogos foram sempre jogados pela mesma ordem sendo que antes de cada um 

deles era sempre explicado o objetivo do mesmo. Após cada jogo foi pedido ao participante 

para preencher um questionário IPQp. A experiência tinha uma duração total aproximada de 25 

minutos.  

3.6. Resultados 

Da amostra inicial de 38 participantes, 6 participantes desistiram e 16 tiveram que ser 

descartados devido ao facto dos dados fisiológicos se encontrarem parcialmente corrompidos. 
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A análise de resultados foi feita de forma paramétrica. Antes da análise propriamente dita, 

efetuou-se uma análise preliminar dos resultados para verificar a distribuição normal dos dados 

através da Curtose e Assimetria. Tendo a normalidade dos dados sido verificada (Assimetria ± 

2 e Curtose ± 2), procedeu-se a uma análise paramétrica dos dados com recurso a análises de 

variância (ANOVA).  

Após uma análise ANOVA (Tabela 3), foi possível assumir com algumas reservas que existe 

uma diferença significativa no sentimento de Presença, [F(2, 45) = 4.415, p = 0.018] e na 

subescala de Envolvimento, [F(2, 45) = 4.620, p = 0.015] pois apesar de p > 0.05 podemos 

assumir que estamos perante um Erro Tipo II (efeito forte ηp
2 > 0.12 e Poder Observado > 0.60). 

No campo emocional, e no que diz respeito ao arousal, os dados sugerem que estamos perante 

um Erro Tipo II e que existe uma diferença significativa entre condições, [F(2, 45) = 5.056, p 

= 0.010]. Na componente valence não se verificaram diferenças significativas [F(2, 45) = 1.264, 

p = 0.292].  

Tabela 3 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto dos diferentes tipos de jogo no sentimento de 

Presença e nas emoções 

 Jogos  

 1 2 3 

Métrica Média S.D. Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Presença Espacial  3,323 ,469 3,385 ,567 3,604 ,398 ,235 ,062 ,302 

Envolvimento  2,750 ,713 2,938 ,733 3,531 ,826 ,015 ,170 ,753 

Realismo Experienciado  2,250 ,861 1,890 ,652 2,469 ,712 ,098 ,098 ,467 

Presença  2,853 ,517 2,830 ,397 3,259 ,456 ,018 ,164 ,732 

Arousal 42,006 11,757 21,749 21,841 33,486 19,151 ,010 ,183 ,792 

Valence 49,925 12,348 42,502 13,036 46,691 14,266 ,292 ,053 ,261 

 

Como os jogos apresentam diferenças, entre eles, as análises subsequentes foram de forma 

individual para cada jogo. 

3.6.1. Jogo 1 

Neste jogo, a utilização de HMD em vez de monitor não mostrou diferenças significativas 

ao nível de Presença, [F(1, 12) = 2.951, p = 0.111] Tabela 4. Se entramos nas subescalas da 

Presença existiu um efeito significativo ao nível da Presença Espacial, [F(1, 12) = 5.792, p = 

0.033] Tabela 4. Na comparação entre géneros o de nível da Presença e respetivas subescalas 

não mostraram diferenças significativas, [F(1, 12) = 0.130, p = 0.725] Tabela 5.  
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Tabela 4 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto dos diferentes dispositivos de visualização no 

sentimento de Presença 

  Dispositivo de visualização  

 Monitor HMD 

Jogo Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

1 Presença Espacial  3,056 ,148 3,608 ,175 ,033 ,326 ,599 

Envolvimento  2,771 ,244 2,863 ,288 ,812 ,005 ,056 

Realismo Experienciado  1,958 ,308 2,725 ,364 ,134 ,177 ,316 

Presença  2,661 ,181 3,143 ,214 ,111 ,197 ,353 

2 Presença Espacial  3,097 ,176 3,600 ,209 ,091 ,220 ,395 

Envolvimento  2,958 ,264 3,137 ,312 ,669 ,016 ,069 

Realismo Experienciado  1,625 ,231 2,238 ,273 ,112 ,197 ,351 

Presença  2,637 ,133 3,079 ,158 ,053 ,276 ,504 

3 Presença Espacial  3,625 ,126 3,608 ,149 ,933 ,001 ,051 

Envolvimento  3,833 ,187 3,738 ,221 ,746 ,009 ,061 

Realismo Experienciado  2,292 ,263 2,800 ,311 ,235 ,115 ,210 

Presença  3,304 ,152 3,414 ,179 ,646 ,018 ,072 

 

Tabela 5 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto do género no sentimento de Presença 

  Géneros  

 Feminino Masculino 

Jogo Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

1 Presença Espacial  3,400 ,127 3,264 ,191 ,564 ,028 ,085 

Envolvimento  2,654 ,209 2,979 ,315 ,406 ,058 ,125 

Realismo Experienciado  2,225 ,264 2,458 ,397 ,633 ,020 ,074 

Presença  2,851 ,155 2,952 ,234 ,725 ,011 ,063 

2 Presença Espacial  3,531 ,151 3,167 ,228 ,208 ,129 ,232 

Envolvimento  2,783 ,226 3,313 ,341 ,220 ,122 ,222 

Realismo Experienciado  1,925 ,197 1,938 ,298 ,973 ,000 ,050 

Presença  2,858 ,114 2,857 ,172 ,995 ,000 ,050 

3 Presença Espacial  3,581 ,108 3,653 ,163 ,718 ,011 ,063 

Envolvimento  3,092 ,160 4,479 ,241 ,000 ,657 ,992 

Realismo Experienciado  2,425 ,225 2,667 ,339 ,563 ,029 ,085 

Presença  3,111 ,130 3,607 ,196 ,056 ,271 ,493 

 

No campo emocional, ao nível do arousal não existiu um efeito significativo na utilização 

de HMD, [F(1, 12) = 0.135, p = 0.719] Tabela 6; ocorrendo o mesmo entre géneros, [F(1, 12) 

= 0.725, p = 0.411] Tabela 7; ao nível do valence o efeito significativo manteve-se inexistente 

independente do dispositivo de visualização, [F(1, 12) = 0.035, p = 0.855] Tabela 6; sucedendo 

o mesmo entre géneros, [F(1 ,12) = 0.614, p = 0.449] Tabela 7. 
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Tabela 6 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto dos diferentes dispositivos de visualização no 

valence e arousal 

  Dispositivo de visualização  

 Monitor HMD 

Jogo Dados fisiológicos Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

1 Valence  50,335 4,057 51,509 4,800 ,855 ,003 ,053 

Arousal 44,186 4,388 41,684 5,192 ,719 ,011 ,063 

2 Valence  42,912 4,769 41,684 5,643 ,875 ,002 ,053 

Arousal 23,002 8,443 21,601 9,990 ,916 ,001 ,051 

3 Valence  45,415 5,316 48,916 6,290 ,678 ,015 ,068 

Arousal 38,015 7,304 29,066 8,643 ,444 ,050 ,113 

 

Tabela 7 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto do género no valence e arousal 

  Géneros  

 Feminino Masculino 

Jogo Dados fisiológicos Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

1 Valence  48,460 3,474 53,383 5,237 ,449 ,049 ,112 

Arousal 40,041 3,758 45,829 5,665 ,411 ,057 ,123 

2 Valence  42,609 4,084 42,028 6,157 ,939 ,001 ,051 

Arousal 20,597 7,230 24,006 10,900 ,799 ,006 ,057 

3 Valence  46,483 4,553 47,847 6,863 ,871 ,002 ,053 

Arousal 31,903 6,255 35,179 9,430 ,777 ,007 ,058 

 

3.6.2. Jogo 2 

Neste jogo a utilização de HMD em vez de monitor mostrou níveis significantes de Presença 

geral, [F(1, 12) = 4.584, p = 0.053] Tabela 4; mas não acontecendo o mesmo entre géneros, 

[F(1, 12) = 0.000, p = 0.995] Tabela 5. 

No campo emocional, a componente do arousal não mostrou efeitos significativos na 

utilização de HMD, [F(1, 12) = 0.011, p = 0.916] Tabela 6; mantendo-se a situação entre 

géneros, [F(1, 12)  = 0.068, p = 0.799] Tabela 7; na componente do valence a utilização de 

HMD não apresentou diferenças reveladoras, [F(1, 12) = 0.026, p = 0.875] Tabela 6; ocorrendo 

o mesmo entre géneros desta componente, [F(1 ,12) = 0.006, p = 0.939] Tabela 7. 

3.6.3. Jogo 3 

A utilização de HMD em vez de monitor, neste jogo, os níveis de Presença, mantiveram-se 

semelhantes não apresentando diferenças consideráveis, [F(1, 12) = 0.222, p = 0.646] Tabela 

4; enquanto que nos jogos 1 e 2, entre géneros não existiu diferenças reveladoras neste, os 

participantes do género masculino apresentaram maiores níveis de Presença geral  [F(1, 12) = 
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4.465, p = 0.056] Tabela 5; analisando as subescalas de Presença, os mesmos participantes 

mostram também níveis de envolvimento superiores, [F(1, 12) = 22.944, p = 0.001] Tabela 5.  

Na componente do arousal tal como nos jogos 1 e 2, demonstrou a inexistência de um efeito 

significativo na utilização de HMD em vez do monitor, [F(1 ,12) = 0.625, p = 0.444] Tabela 6; 

obtendo-se o mesmo resultado entre géneros, [F(1, 12)  = 0.084, p = 0.777] Tabela 7; na 

componente do valence manteve a ausência de uma diferença significativa na utilização de 

HMD, [F(1, 12) = 0.181, p = 0.678] Tabela 6; bem como entre géneros [F(1 ,12) = 0.027, p = 

0.871] Tabela 7. 

3.7. Discussão de resultados 

 A Tabela 8 apresenta o resumo dos resultados obtidos e confronta-os com as hipóteses de 

investigação.  

Tabela 8 - Resumo das hipóteses de pesquisa teorizadas e os resultados do estudo 

Hipótese Resultado Observações 

H1. A utilização de diferentes dispositivos de 

visualização de RV tem impacto sentimento de Presença. 

Parcialmente aceite. A utilização de diferentes dispositivos de visualização 

apresentou diferenças significativas no jogo 1 
(Envolvimento) e jogo 2 (Presença)  

H2. A utilização de diferentes dispositivos de 

visualização de RV tem impacto nas componentes VA. 

Rejeitada. A utilização de diferentes dispositivos de visualização 

não apresentou diferenças no VA. 

H3. O tipo de ambiente virtual tem impacto no 

sentimento de Presença. 

Aceite. Foram verificadas diferenças significativas a nível de 

Presença e Envolvimento. 

H4. O tipo de ambiente virtual tem impacto nas 

componentes VA. 

Parcialmente aceite. Foi registada apenas diferença significativa ao nível do 

arousal. 

H5. Existe diferenças entre géneros (masculino vs. 
feminino) no que diz respeito ao sentimento de Presença. 

Parcialmente aceite. Apenas no jogo 3 registaram-se diferenças 
significativas entre géneros, sendo que o género 

masculino reportou maior Realismo Experienciado. 

H6. Existe diferenças entre géneros (masculino vs. 
feminino) no que diz respeito às componentes VA. 

Rejeitada. Ambos os géneros apresentaram o VA semelhante 
entre condições. 

 

Examinando cada jogo isoladamente, os participantes que utilizaram o HMD no 1º jogo, 

reportaram um maior sentimento de Presença que os que utilizaram o monitor como forma de 

visualização, apesar da Presença geral não apresentar significância. No caso do 2º jogo, os 

participantes que realizaram com o HMD sentiram Presença geral no mundo virtual superior 

aos que realizaram com o monitor. No caso do 3º jogo não mostrou nenhuma diferença entre 

os participantes que realizaram com HMD e os que com o monitor; uma razão para tal sucedido 

será o campo de visão, uma vez que neste jogo o mundo consiste num cenário escuro e a única 

zona visível para onde o participante possa observar é a zona iluminada pela luz proveniente da 
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lanterna, que se encontra no avatar. O que vai contra a literatura, uma vez que nesta com a 

utilização de HMD, os utilizadores, normalmente, reportam maior sentimento de Presença, uma 

possível razão para que neste estudo não ter acontecido o mesmo, será que como os 

participantes encontravam-se ligados com elétrodos, e estes são muito intrusivos, logo a sua 

utilização poderá ter afetado o sentimento de Presença no mundo virtual.  

Ao analisar as componentes de VA consegue-se identificar que os dispositivos de 

visualização não tiveram impacto em nenhuma das componentes, uma vez que em nenhum dos 

jogos se verificou diferenças estatisticamente significantes. Tal pode estar relacionado com o 

facto de que as emoções que estes jogos despertavam podiam não ser o suficientemente intensas 

para que os participantes mostrassem alguma resposta fisiológica. 

Em relação ao tipo de jogo, verificou-se que existem diferenças entre os jogos estudados no 

sentimento de Presença e na subescala do Envolvimento, onde com base nas médias obtidas de 

cada jogo nestas componentes, o 1º e 2º jogo mostraram-se semelhantes, mas o 3º apresentou 

um sentimento de Presença relativamente superior, podendo indicar que o tipo de jogo de 

exploração num espaço amplo favorece este mesmo sentimento; uma possível razão para o 

sucedido poderá ser a própria qualidade do AV, uma vez que se encontrava mais realista do que 

os restantes; outra possibilidade poderá ser baseada na dificuldade da tarefa, onde neste jogo 

era resumida apenas à exploração deste AV. Analisando as componentes de VA, verifica-se a 

existência de uma diferença entre os jogos na componente do arousal, onde com base nas 

médias obtidas, evidencia-se que, neste estudo, os participantes demonstraram interesse em 

experimentar estes ambientes de RV, no 2º ambiente, os participantes relaxaram e no 3º 

ambiente a sua excitação voltou a aparecer, uma possível razão para o aparecimento da 

excitação no 3º ambiente poderá ser a própria qualidade do AV, uma vez que se encontrava 

mais realista do que os restantes. 

No que diz respeito ao género do utilizador, apenas no jogo 3 se verificaram diferenças 

significativas ao nível da Presença e de Envolvimento. Visto que a qualidade gráfica do mundo 

virtual do 3º jogo era superior em comparação para com os restantes, pode-se concluir que uma 

razão para um dos géneros sentisse maior Presença neste mundo poderá ser a frequência com 

que o participante joga jogos, devido ao facto de ter mais conhecimento sobre o meio.  
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Ao nível de VA, com base nos resultados obtidos torna-se possível verificar que entre os 

géneros não existe diferenças significativas entre os diferentes jogos. Apesar de diferentes 

pessoas sentirem e terem limites diferentes, estes jogos poderão não ter capacidade ativar certos 

estímulos ou mesmo a exposição ao estimulo não ter sido suficiente para obter diferenças 

significativas. 

Estudos anteriores mostraram que quanto maior for a Presença do utilizador maior será a 

ligação desta com as emoções do mesmo (Riva et al., 2007); sendo a utilização de HMD uma 

maior fonte de imersão, conseguindo consequentemente maior Presença, então neste estudo, 

deveria acontecer a existência de diferenças significativas entre condições no espaço VA, 

acrescentando que com uma amostra de 16 participantes não foi suficiente para analisar as 

consequências nas diversas condições, com uma amostra maior, por volta de 32 participantes 

estas consequências poderão surgir. 

De referir ainda que as desistências registadas durante o estudo experimental evidenciaram 

dever-se a um estado de náusea induzido pelos jogos. Uma razão possível para tal poderá dever-

se à movimentação do participante no mundo virtual pois a rotação horizontal da perspetiva do 

jogador era muito sensível. Este fator será estudado em trabalhos futuros de forma a perceber a 

sua verdadeira origem e delinear estratégias para contornar estes efeitos negativos. 

3.8. Conclusões do estudo 

Com este estudo, pretendeu-se avaliar o impacto de diferentes interfaces de visualização (a 

utilização de HMD vs. monitor), tipo de jogo e género do utilizador no sentimento Presença e 

na resposta fisiológica do mesmo. Para o efeito, desenvolveu-se 3 jogos que permitiram estudar 

as variáveis em causa e pôde-se concluir que não existiram diferenças significativas entre os 

diferentes dispositivos de visualização para os jogos avaliados quer a nível de Presença, quer a 

nível de VA. Já o tipo de jogo revelou diferenças significativas ao nível de Presença e de 

Envolvimento. Em relação ao género do utilizador, apenas no jogo 3 se verificaram diferenças 

significativas ao nível de Presença e Realismo Experienciado.  
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4. Utilização da resposta fisiológica para melhorar a 

experiência de jogo 

Com base nos resultados obtidos no ponto anterior, foi proposto um jogo, tendo como 

objetivo utilizar os dados fisiológicos do jogador para alterar parâmetros do jogo em tempo real 

e avaliar se, assim, era possível potenciar o sentimento de Presença. Para obter níveis de 

Presença elevados, este jogo terá como base o jogo 3 do estudo anterior, uma vez que foi o 

apresentou maiores níveis de Presença nas condições estudadas. Como os jogos contêm 

inúmeras variáveis que podem modificar o estado emocional do jogador, e de forma a ter 

controlo sobre as alterações efetuadas em função do sinal fisiológico e dos seus efeitos, foi 

decidido apenas alterar uma variável do jogo: o campo de visão. Esta variável foi a selecionada 

pois foi a que se evidenciou no estudo apresentado no Capítulo 3. 

4.1. Materiais e Métodos 

Tendo como base o estudo apresentado no Capítulo 3, onde se registou maiores níveis de 

Presença aquando da utilização do dispositivo de visualização HTC Vive, optou-se pela 

utilização deste dispositivo. Para a captura dos sinais fisiológicos, foi utilizado o dispositivo 

NeXus-10 MKII da MINDMEDIA (“MINDMEDIA,” 2017), um dipositivo de qualidade 

clinica. Apesar do estudo decorrer num ambiente controlado, para evitar que possíveis fontes 

de ruído externas à experiência, foram utilizados uns headphones com cancelamento ativo de 

ruído. O dispositivo de interação utilizado para a movimentação foi um comando wireless Xbox 

360 da Microsoft. A experiência foi executada num computador desktop com um processador 

Intel i7-5820K, placa gráfica Nvidia GeForce GTX 980 Ti e 16GB de memória RAM. 
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Figura 15 - (1), (2), (3) e (4) Material utilizado pelo participante: HMD HTC Vive (1), comando Xbox 360 (2), 

NeXus-10 MKII (3) e headphones (4). 

Para obter informação sociodemográfica da amostra, foi utilizado genérico; o sentimento de 

Presença e respetivas subescalas (Presença, Presença Espacial, Envolvimento e Realismo 

Experienciado) foram medidas com recurso ao questionário IPQp (Vasconcelos-Raposo et al., 

2016). Em relação ao AV, foi desenvolvido um AV de propósito para este estudo cuja descrição 

encontra-se de seguida. 

4.1.1. Ambiente virtual 

Para o desenvolvimento do AV foi utilizada a ferramenta de desenvolvimento de jogos 

Unity®, na versão 5.5.1f1. Este mundo virtual é baseado no jogo 3 do estudo anterior (um 

ambiente noturno numa floresta), contendo locais de interesse por onde o jogador terá que 

passar. Todo o mundo encontra-se coberto por uma camada de relva verdejante, bem como 

diversos tipos de árvores para simular uma floresta real, sendo esta rodeada por montanhas. Os 

pontos de interesse do AV são:  
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• Parque de campismo: o parque de campismo é composto por uma tenda, uma 

fogueira que ilumina esta área, bem como alguns troncos dispostos perto da mesma 

Figura 16. Também se pode ouvir alguns sons de animais noturnos como grilos e 

uma coruja. 

• Lago das rãs: no lago das rãs, existem diversos elementos desde o próprio lago, 

nenúfares e juncos Figura 17; neste local pode-se ouvir o som das rãs. 

• Altar do céu: neste local, existe uma rocha central, rodeada por outras de dimensão 

maior formando pilares, passando o caminho pelo meio como mostra a Figura 18. 

• Rochedo dos cogumelos brilhantes: este local consiste num pequeno caminho por 

onde o jogador terá que passar, onde existe uma escarpa em cada lado com algumas 

rochas salientes, também existem cogumelos que brilham no escuro para enriquecer 

este local Figura 19. 

 

Figura 16 - Parque de campismo durante a noite (A) e a distribuição dos componentes no parque de campismo 

(B), ambas recolhidas no Unity® 

 

Figura 17 - Lago das rãs durante a jogabilidade (A) e distribuição dos elementos que o compõem, ambas 

recolhidas no Unity® 

A B 

B A 
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Figura 18 - Altar do céu durante a jogabilidade (A) e distribuição dos elementos que o compõem (B), ambas 

recolhidas no Unity® 

 

Figura 19 - Rochedo dos cogumelos brilhantes durante a jogabilidade (A) e distribuição dos elementos que o 

compõem (B), ambas recolhidas no Unity® 

Os locais de interesse encontram-se dispostos no AV e estão estando ligados por um caminho 

tal como mostra a vista aérea Figura 20. 

 

Figura 20 - Mapa aéreo do mundo virtual, (1) Parque de campismo, (2) Lago das rãs, (3) Altar do céu e (4) 

Rochedo dos cogumelos brilhantes, recolhido no Unity® 

B A 

B A 
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Para além destes locais de interesse, por onde o jogador tem que passar, foram acrescentados 

alguns elementos para tornar esta experiência ainda mais agradável e enriquecedora para o 

jogador, como sons de animais noturnos, sons dos passos do jogador, a Presença de pirilampos 

espalhados pela floresta e a utilização de um céu estrelado Figura 21. 

 

Figura 21 - Pirilampos presentes na floresta durante a noite (A) e céu utilizado para aumentar o realismo (B), 

ambas recolhidas no Unity® 

Objetivo do jogo: o jogador enquadra-se neste jogo como personagem principal, onde o 

início desta história começa com a situação de ter ido acampar com o seu cão e este ter fugido 

com medo durante a noite. O objetivo do jogador será encontrar o seu cão Figura 22, por meio 

de pistas auditivas e visuais, tendo ao seu dispor a sua lanterna.  

 

Figura 22 - Cão que o jogador tem que encontrar, recolhida no Unity® 

Guias de ajuda: neste jogo, o jogador tem que seguir umas pistas para cumprir o objetivo, 

sendo estas divididas em auditivas e visuais. 

• Pistas auditivas: consistem no latido do cão, onde o jogador irá ouvir a uma certa 

distância, estas são acompanhadas por um efeito que mostra a origem do ladrar 

B A 
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Figura 23, indicando que o cão terá ido por aquele caminho. Estas pistas são 

compostas por um collider, esfera verde, que deteta se o jogador entrou dentro desta 

esfera, o que ativa o som do ladrar, se o jogador sair dessa esfera o som para, este 

pode ser ouvido dentro da esfera azul, como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Efeito visual para determinar a origem do som (A) e representação técnica do funcionamento das 

pistas auditivas, recolhida no Unity® (B) 

• Pistas visuais: consistem em pegadas que brilham no escuro, servem para ajudar a 

encaminhar o jogador em situações de possível perda de objetivo, uma vez que estas 

indicam por onde o cão terá ido, essencialmente nos locais de interesse. Em termos 

de composição estas pistas são ativadas pelo collider das pistas auditivas, sendo 

apenas apagadas passados 5 segundos após a passagem do jogador pelo collider, 

retângulo verde da Figura 24. 

B 

A 



45 

 

 

Figura 24 - Pegadas durante uma situação escura, para forncer ao jogador pista visual (A) e Representação 

técnica do funcionamento das pistas visuais, recolhida no Unity® (B) 

Para que este não se perca ou não consiga saber o para onde se deve deslocar, foram 

introduzidos certos elementos, tais como, um caminho que liga os locais principais onde o 

jogador tem que passar, sendo acompanhado por algumas vedações em zonas especificas; 

placas informativas para sinalizar os locais mais importantes; bem como certos bloqueios no 

caminho Figura 25, de modo a não permitir o retorno.  

 

Figura 25 - Exemplo de um bloqueio durante a jogabilidade 

Percurso: o jogador começa no acampamento e por meio das pistas é guiado pelo primeiro 

trajeto de caminho, onde é defrontado com a primeira hipótese de escolha, dependendo do local 

que quiser visitar primeiro, entre o lago e o altar; se escolher o lago este será encaminhado pelo 

percurso A, se escolher o altar este será encaminhado pelo percurso B.  

A B 
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Figura 26 - Representação gráfica dos percursos A e B respetivamente, recolhida no Unity® 

No percurso A o jogador começa por visitar o lago, dirigindo-se para o rochedo, onde  o 

jogador será confrontado com um rugido de um urso, passado este local, o jogador terá que  

escolher uma segunda vez, mas desta vez não existem diferenças significativas em termos de 

percurso, uma vez que ambas as hipóteses iram transportar o jogador para a mesma zona; após 

chegado ao rochedo, o jogador terá que o atravessar, chegando ao altar, onde após a visita se 

irá dirigir ao parque, onde na sua deslocação ocorre um uivo de um lobo, chegando ao parque 

o jogador encontrará o seu cão que se dirige para a fogueira e se senta perto da mesma, ficando 

há espera que seu dono se aproxime do mesmo, o que despoletará o termino do jogo. Este 

percurso encontra-se representado pelas setas vermelhas Figura 26.  

No percurso B o jogador começa por visitar o altar, onde será confrontado por um uivo de 

um lobo no seu trajeto, após a visita ao altar o jogador é encaminhado pelo rochedo chegando 

há segunda escolha, como no percurso A, a escolha não afeta o percurso do jogador 

significativamente, após retomar o trajeto para o lago é confrontado com o rugido do urso; o 

jogador é então guiado pelo lago, e pelo trajeto de volta para o parque, onde encontrará o seu 

cão que se dirige para a fogueira e se senta perto da mesma, ficando há espera que seu dono se 

aproxime do mesmo, o que despoletará o termino do jogo. Este percurso encontra-se 

representado na Figura 26, pelas setas vermelhas. 

Processamento de sinal fisiológico: com base no tratamento de dados do subcapítulo 2.8, 

foi criado um módulo que abrange os cálculos necessários para atingir os valores de VA a partir 

dos valores provenientes do NeXus, permitindo assim a sua utilização em tempo real no motor 

de jogo Unity®, independente dos limites de cada pessoa. 
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Este módulo funciona com base no esquema da Figura 14, onde a parte que era realizada no 

Unity® foi substituída pelo esquema da Figura 27, que inicia com o acesso aos dados presentes 

na socket, sendo tratados de modo a obter o arousal; ao mesmo tempo o arousal era acedido 

por outra componente que se encarregava de modificar a intensidade da lanterna, terminando 

com o termino da experiência. 

 

Figura 27 - Representação gráfica do funcionamento da componente de modificação da intensidade do campo 

de visão, que substitui uma parte do mecanismo anterior 

Utilização de biofeedback: a utilização de biofeedback visava controlar o campo de visão 

do utilizador que, neste caso era determinado por uma lanterna e pela intensidade de luz (quanto 

mais intensidade, maior o campo de visão). Assim, com base no estudo apresentado no Capítulo 

3, o valor de arousal era utilizado para potenciar o sentimento de Presença. Deste modo, a 

intensidade de luz da lanterna dependia dos valores de arousal do participante onde, como 

mostra o gráfico da Figura 28, entre 0 e 32.75 % a intensidade encontrava-se no valor 2, como 

na primeira condição, de 33.25 a 65.75% encontrava-se com o valor 3, e por fim de 66.25 a 
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100% com o valor 4. Para evitar alterações constantes de valores, existem margens de erro de 

1% onde não ocorrem transições, área vermelha no gráfico da Figura 28. As transições entre 

estes valores percentuais ocorriam de forma suave; este mapeamento deve-se a, que segundo a 

literatura, o medo é considerado como uma situação stressante, e uma situação stressante indica 

arousal elevado logo, para este jogo quanto mais medo o jogador sentir maior será a intensidade 

da lanterna. 

 

Figura 28 - Representação gráfica da conversão dos valores de arousal para intensidade luminosa, bem como 

as margens de erro 

4.2. Hipóteses do estudo 

Neste estudo pretende-se utilizar os dados fisiológicos de um utilizador de dispositivos de 

visualização de RV de forma a modificar uma componente de um jogo de forma a avaliar se 

esta metodologia tem impacto no sentimento de Presença e respetivas subescalas. Com isto em 

mente, podem-se levantar as seguintes hipóteses: 

H1. A utilização do biofeedback para a modificação do jogo em tempo real tem impacto no 

sentimento de Presença. 

H2. O género do utilizador tem impacto no sentimento de Presença quando se utiliza 

biofeedback para modificar o ambiente virtual em tempo real.  
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4.3. Variáveis em estudo 

Tendo em conta o capitulo anterior, considera-se que as variáveis independentes serão a 

utilização de biofeedback para modificar o jogo e o género do utilizador. Foram considerados 

dois níveis no que diz respeito à variável utilização de biofeedback: sem utilização de 

biofeedback (o campo de visão mantinha-se inalterado durante toda a experiência virtual) e com 

utilização de biofeedback (com base nos valores de arousal, o campo de visão era alterado 

dinamicamente). As variáveis dependentes consideradas foram o sentimento de Presença e 

respetivas subescalas medidas através do IPQp (Presença Espacial, Envolvimento e Realismo 

Experienciado). 

4.4. Procedimento 

A experiência decorreu em ambiente controlado. Antes de dar início à experiência 

propriamente dita, foi pedido ao participante para preencher um questionário sociodemográfico. 

Para evitar alguma desorientação durante a exploração do AV, foi utilizada uma cadeira com 

base rígida (não giratória) na realização da experiência. Após explicar aos participantes como 

iriam participar na experiência sem referir o objetivo do estudo para evitar condicionamentos, 

era colocado no participante o sensor de SC para a captura deste dado fisiológico, sendo 

colocado nos dedos indicador e do meio da mão não dominante. De seguida era pedido ao 

participante que colocasse os HMD e era prestada a ajuda necessária para a correta e confortável 

colocação do mesmo. Ao terminar a exposição ao AV, era pedido ao participante para preencher 

o questionário de Presença. Por último, era feito um pequeno debriefing com os participantes 

de forma a recolher algum feedback sobre a experiência virtual tendo em conta os objetivos do 

estudo. Tendo a experiência uma duração entre 10 a 15 minutos dependendo do tempo 

despendido pelo participante a explorar o AV. 
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Figura 29 - Participante a realizar a experiência 

4.5. Amostra 

A amostra foi constituída por um total de 35 participantes (19 femininos e 16 masculinos) 

com idades entre os 18 e os 33 (M=22.6, SD=3.687); estes foram divididos em dois grupos 

tendo em conta a variável independente a utilização do biofeedback. Assim, a amostra ficou 

distribuída por dois grupos havendo o cuidado de balancear grupos tendo em conta o género. O 

grupo 1 (sem biofeedback) é composto por um total de 18 participantes (10 femininos e 8 

masculinos) e o grupo 2 (com biofeedback) é composto por um total de 17 participantes (9 

femininos e 8 masculinos). Todos os participantes reportaram visão normal ou corrigida para o 

normal. 

4.6. Resultados 

Da amostra inicial de 35 participantes, 3 participantes desistiram. A análise de resultados foi 

feita utilizando métodos paramétricos. Dada a normalidade dos dados (Assimetria ± 2 e Curtose 

± 2), a análise de resultados foi feita de forma paramétrica. Para isso, realizou-se uma análise 

preliminar dos resultados para verificar a distribuição normal dos dados através da Curtose e 

Assimetria. A análise dos resultados foi feita com recurso a análises de variância (ANOVA). 

A utilização do biofeedback para modificar o jogo, não apresentou no sentimento de 

Presença nenhuma diferença significativa, [F (1 ,28) = 0.026, p = 0.874] Tabela 9; ocorrendo a 

mesma situação nas subescalas de Presença, onde a Presença Espacial, [F (1 ,28) = 0.881, p = 
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0.356] Tabela 9; o Envolvimento, [F (1 ,28) = 1.045, p = 0.315] Tabela 9; e o Realismo 

Experienciado, [F (1 ,28) = 0.026, p = 0.874] Tabela 9. 

Tabela 9 – Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto do biofeedback no sentimento de Presença e 

respetivas subescalas, tendo em conta a amostra na sua totalidade 

 Biofeedback  

 Sem Com 

Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Presença Espacial  4,146 ,403 4,271 ,412 ,356 ,031 ,148 

Envolvimento  3,484 ,739 3,203 ,881 ,315 ,036 ,167 

Realismo Experienciado  2,813 ,581 2,984 ,883 ,498 ,017 ,102 

Presença  3,576 ,347 3,598 ,423 ,874 ,001 ,053 

Entre géneros Tabela 10, os participantes apenas exibiram diferenças significativas para o 

Realismo Experienciado, [F (1 ,28) = 2.127, p = 0.049], sendo que no sentimento de Presença, 

[F (1 ,28) = 0.450, p = 0.508], na Presença Espacial, [F (1 ,28) = 0.881, p = 0.356] e no 

Envolvimento [F (1 ,28) = 1.858, p = 0.184] não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas. 

Tabela 10 - Resultados da análise ANOVA referentes ao impacto do género no sentimento de Presença e 

respetivas subescalas, tendo em conta a amostra na sua totalidade 

 Género  

 Feminino Masculino 

Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Presença Espacial  4,146 ,316 4,071 ,483 ,356 ,031 ,148 

Envolvimento  3,531 ,554 3,156 ,991 ,184 ,062 ,261 

Realismo Experienciado  2,641 ,779 3,156 ,618 ,049 ,131 ,511 

Presença 3,540 ,383 3,633 ,386 ,508 ,016 ,099 

 

Com base nos resultados entre géneros, que mostrou maior Realismo Experienciado nos 

participantes do género masculino, decidiu-se analisar de forma independente cada género para 

uma melhor compreensão dos resultados. 

Os participantes do género feminino, demonstraram que a variável utilização do biofeedback 

não apresentava diferenças significativa entre condições no sentimento de Presença, [F (1 ,14) 

= 0.100, p = 0.757], Presença Espacial, [F (1 ,14) = 1.842, p = 0.196], no Envolvimento, [F (1 

,14) = 0.441, p = 0.518] Tabela 11; nem Realismo Experienciado, [F (1 ,14) = 0.054, p = 0.819] 

Tabela 11. 

  



52 

 

Tabela 11 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto do biofeedback no sentimento de Presença e 

respetivas subescalas nos participantes do género feminino 

 Biofeedback  

 Sem Com 

Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Presença Espacial  4,250 ,408 4,042 ,148 ,196 ,116 ,244 

Envolvimento  3,438 ,704 3,625 ,378 ,518 ,031 ,095 

Realismo Experienciado  2,687 ,753 2,594 ,855 ,819 ,004 ,055 

Presença  3,571 ,483 3,509 ,282 ,757 ,007 ,060 

 

No que diz respeito aos participantes do género masculino Tabela 12, verificaram-se 

diferenças significativas entre condições no que diz respeito a Envolvimento ([F (1 ,14) = 2.523, 

p = 0.135]) e de Realismo Experienciado ([F (1 ,14) = 2.157, p = 0.164]) sugerem que, apesar 

de o valor de p > 0.05, estamos perante um erro tipo II (ηp
2 = 0.153 e ηp

2 = 0.134, 

respetivamente). 

Tabela 12 - Resultados da análise ANOVA relativos ao impacto do biofeedback no sentimento de Presença e 

respetivas subescalas nos participantes do género masculino 

 Biofeedback  

 Sem Com 

Escala Presença Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Presença Espacial  4,042 ,396 4,500 ,471 ,054 ,241 ,500 

Envolvimento  3,531 ,818 2,781 1,056 ,135 ,153 ,316 

Realismo Experienciado  2,938 ,347 3,375 ,768 ,164 ,134 ,278 

Presença  3,580 ,159 3,688 ,536 ,596 ,021 ,080 

 

De forma complementar e para permitir uma maior compreensão dos resultados obtidos, as 

variáveis independentes utilização de feedback e género de utilizador foram também analisadas 

tendo em conta os dados sociodemográficos, nomeadamente a Experiência com computadores 

e Frequência em jogos de computador. 

Entre as condições da variável independente utilização do biofeedback, nem Experiência 

com computadores [F (1 ,28) = 0.812, p = 0.812] nem Frequência em jogos de computador [F 

(1 ,28) = 0.071, p = 0.792] apresentaram diferenças estatisticamente significativas Tabela 13.  

Tabela 13 - Resultados da análise ANOVA referentes ao impacto do biofeedback nos dados demográficos dos 

participantes 

 Biofeedback  

 Sem Com 

Dado demográfico Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Experiência com computadores  4,188 ,981 3,938 ,854 ,375 ,028 ,140 

Frequência em jogos de computador 2,813 1,471 2,688 1,741 ,792 ,003 ,058 
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Já entre géneros, tanto a Experiência com computadores [F (1 ,28) = 12.986, p = 0.001] 

como a Frequência em jogos de computador apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, [F (1 ,28) = 15.990, p = 0.001] Tabela 14. 

Tabela 14 - Resultados da análise ANOVA referentes ao impacto do género nos dados demográficos dos 

participantes 

 Género  

 Feminino Masculino 

Dado demográfico Média S.D. Média S.D. p ηp
2 Poder Observado 

Experiência com computadores  3,563 ,964 4,563 ,512 ,001 ,317 ,935 

Frequência em jogos de computador 1,813 1,377 3,688 1,196 ,001 ,363 ,971 

 

4.7. Discussão dos resultados 

A Tabela 15 apresenta o resumo dos resultados obtidos e confronta-os com as hipóteses de 

investigação. Como é possível observar, a H1 é rejeitada pelos dados, uma vez que não 

ocorreram diferenças ao nível da variável independente utilização do biofeedback; no entanto 

H2 é parcialmente aceite pois verificou-se que existem diferenças significativas entre género e, 

para além disso, verificou-se que consoante uma maior experiência com computadores e mais 

hábitos de jogo, o género masculino reporta um maior sentimento de Presença. 

Tabela 15 - Resumo das hipóteses de pesquisa teorizadas e os resultados do estudo 

Hipótese Resultado Observações 

H1. A utilização do biofeedback para a modificação do 
jogo em tempo real potencia o sentimento de Presença. 

Rejeitada. Não se verificou diferenças estatisticamente 
significativas entre as condições com e sem utilização 

de biofeedback. 

H2. O género do utilizador tem impacto no sentimento 
de Presença quando se utiliza biofeedback para modificar 

o ambiente virtual em tempo real. 

Parcialmente aceite. Observou-se que os participantes com mais 
experiência em jogos e/ou conhecimento em 

computadores reportaram maiores índices de 

Presença. 

 

Pela análise dos resultados obtidos, pode-se evidenciar que a utilização do biofeedback para 

modificar o campo de visão, não revelou diferenças significativas no sentimento de Presença, 

nem nas respetivas subescalas. Estes resultados sugerem que o biofeedback utilizado, no que 

diz respeito a este jogo, não afeta a Presença do utilizador. No entanto, através da análise 

descritiva, é possível verificar que os participantes do género masculino demonstraram maior 

Realismo Experienciado do que os participantes do género feminino, mas no sentimento de 

Presença e nas restantes subescalas não existiram diferenças que permitissem fazer este tipo de 
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observação; esta diferença pode indicar que os participantes do género masculino consideraram 

o AV como mais realista. Esta comparação realizou-se utilizando a amostra completa, será que 

dentro de cada género existiram diferenças na utilização do biofeedback. 

No que diz respeito à utilização de biofeedback, e no caso do género feminino, os 

participantes que realizaram esta experiência com biofeedback não demonstraram diferenças 

significativas no sentimento de Presença, nem nas respetivas subescalas; ou seja, neste género 

os participantes reportaram níveis semelhantes no sentimento de Presença e nas respetivas 

subescalas, independentemente da condição utilizada. Já no que diz respeito ao género 

masculino, foram obtidos resultados de interessantes: os participantes que realizaram esta 

experiência com o biofeedback reportaram semelhantes sentimentos de Presença geral, no 

entanto nas subescalas de Presença, reportam maiores níveis de Presença espacial de forma 

significativa, o que pode indicar que estes sentiram-se mais presentes no AV em comparação 

com os que realizaram a experiência normal; nas restantes subescalas estes participantes 

reportaram uma possível existência de significância, mas com estes resultados não se torna 

possível o confirmar, no entanto pode-se observar que estes participantes perderam atenção 

relativa ao AV, verificada na média inferior no Envolvimento, o que pode indicar que como a 

intensidade luminosa do campo de visão variava, os seus níveis de atenção também variavam 

modificando o seu foco de atenção relativo ao AV; também reportaram maior realismo do AV, 

verificado no incremento da média no Realismo experienciado, este aumento também se pode 

dever há variação relativa da intensidade luminosa do campo de visão. 

Com estes resultados pode-se retirar que os participantes do género masculino obtiveram 

maior Realismo Experienciado, e entre os participantes deste género existiram diferenças nas 

subescalas de Presença. Como o questionário IPQp consistia em afirmações que o participante 

tinha que concordar ou discordar, ou seja era um questionário de autorrelato, a experiência do 

participante pode condicionar as suas respostas (Drachen et al., 2010). Assim, pôs-se a hipótese 

dos participantes mais experientes ou conhecedores do meio dos jogos terem reportado maiores 

sentimentos de Presença relativamente aos menos experientes. 

Ao analisar os dados demográficos pode-se evidenciar que na condição de utilização do 

biofeedback, os participantes demonstraram níveis semelhantes de Conhecimento em 

computadores e de Experiência em jogos, uma vez que não apresentaram diferenças 
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significativas, o que pode indicar que na realização deste estudo os participantes foram 

divididos de forma coerente. No entanto, entre géneros ocorrem diferenças significativas, onde 

o género masculino mostrou superioridade em relação ao género feminino em ambos os dados, 

revelando que o questionário IPQp poderá ter sido afetado pela experiência e/ou conhecimento 

do participante na área dos jogos e computadores, indicando que os participantes masculinos 

uma vez que demonstraram maior conhecimento reportaram maior sentimento de Presença e 

níveis superiores nas subescalas de Presença. 

Tendo em conta o gráfico da Figura 2, onde se correlaciona as habilidades do utilizador com 

as dificuldades do desafio, resultando em possíveis emoções; neste jogo, a dificuldade do 

desafio proposto, que consistia em encontrar um cão por meio de pistas fornecidas, era uma 

tarefa fácil, logo o que os participantes poderão ter sentido resume-se a Apatia, Aborrecimento 

ou Relaxamento; relacionando com os resultados dos dados demográficos estudados, pode-se 

verificar que os participantes menos experientes poderão ter sentido Apatia ou Aborrecimento, 

enquanto que os mais experientes poderão ter sentido Relaxamento, representado na Figura 30.  

 

Figura 30 - Aplicação do modelo do Flow ao estudo realizado, possíveis emoções sentidas pelos participantes 

menos experientes A e pelos participantes mais experientes B 

De referir ainda que as desistências registadas durante o estudo experimental foram devidas 

a um estado de náusea induzido pelo jogo. Uma razão possível para tal poderá dever-se à 

movimentação do participante no mundo virtual pois a rotação horizontal da perspetiva do 

jogador era muito sensível. Este fator foi reduzido em comparação com o estudo do Capítulo 3, 

e embora se tenha verificado melhorias substanciais, ainda se registaram 3 casos; para tentar 

minimizar ou mesmo remover estes sentimentos, será estudado em trabalhos futuros de forma 

a perceber a sua verdadeira origem e delinear estratégias para contornar estes efeitos negativos. 

A B 
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4.8. Conclusões do estudo 

Com este estudo, pretendeu-se avaliar se a utilização do biofeedback influenciava a 

experiência de jogo do utilizador, nomeadamente o sentimento de Presença e respetivas 

subescalas. Para o efeito, desenvolveu-se um jogo que permitia a utilização do biofeedback para 

modificar, em tempo real, uma das suas caraterísticas, nomeadamente a intensidade luminosa 

do campo de visão. Os resultados demonstraram que a utilização do biofeedback, na mecânica 

de jogo implementada, não afetava o sentimento de Presença dos participantes, mas que a 

experiência em jogos e/ou conhecimento em computadores potenciava o seu sentimento de se 

encontrar fisicamente no AV; como esta mecânica não produziu alterações no sentimento de 

Presença, não indica que outras mecânicas não possam produzir alterações. Apesar de neste 

estudo não ter sido registada significância entre condições, a experiência subjetiva de realismo 

era superior e a atenção dedicada ao AV era inferior no cenário com biofeedback; o que pode 

indicar que a aplicação deste biofeedback na intensidade luminosa pode afetar o foco de atenção 

modificando a perceção de realismo do AV. 

Neste estudo foi possível observar que no conhecimento do mundo tecnológico e dos jogos, 

o género masculino apresentou-se predominante, podendo ter afetado o questionário IPQp, uma 

vez que, como a experiência do utilizador afeta os questionários self-reported, os participantes 

mais conhecedores poderão ter respondido com base nos seus conhecimentos. Sendo possível 

verificar em outro estudo, tendo em conta a experiência do participante e avaliar se esta afeta 

ou não o questionário. 

Ao correlacionar os dados demográficos dos participantes com a dificuldade da tarefa 

realizada, pode-se observar que os participantes menos experientes poderão ter-se sentindo 

apáticos ou mesmo aborrecidos, enquanto que os mais experientes poderão ter-se sentido 

relaxados nesta tarefa. 
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5. Conclusões 

Numa primeira fase da realização desta dissertação, foi conduzido um estudo para avaliar o 

impacto de diferentes dispositivos de interação, tipos de AV e género de utilizadores no 

sentimento de Presença e nas componentes VA. Neste estudo, consegue-se concluir que 

diferentes dispositivos de visualização têm impacto no sentimento de Presença em alguns tipos 

de AVs. Mais concretamente, a utilização de HMDs em ambientes de RV em vez do monitor 

comum potenciam os níveis de Presença. No entanto, na deteção de alterações emocionais não 

se verificou diferenças significativas para afirmar que entre diferentes tipos de AV pode-se 

obter emoções diferentes. Tendo este primeiro estudo como ponto de partida, foi desenvolvido 

um jogo que aproveita os resultados obtidos como forma de estudar se a utilização de 

biofeedback para modificar elementos do jogo afeta o sentimento de Presença produzido pelo 

mesmo. 

O jogo desenvolvido com base no estudo apresentado nas conclusões Capítulo 3 utiliza o 

arousal para modificar uma das componentes no jogo, que neste caso consiste na intensidade 

do campo de visão fornecida pela lanterna que o jogador transporta. Tendo como base este jogo, 

realizou-se um estudo para verificar se a utilização deste biofeedback para a alteração do campo 

de visão afetava o sentimento de Presença e as respetivas subescalas.  

A utilização da resposta fisiológica em ambientes de RV, demonstrou que a mecânica 

analisada não fornecia diferenças significativas no sentimento de Presença, mas que a 

experiência em jogos e/ou conhecimento em computadores potenciava o seu sentimento de se 

encontrar fisicamente no AV; mas este estudo não indica que em outras mecânicas possam 

existir alterações no sentimento de Presença.  

Tendo como base a revisão do estado da arte realizada e nos instrumentos utilizados em 

ambos estudos, pode-se observar que os equipamentos de hardware utilizados para a recolha 

dos sinais fisiológicos dos utilizadores, encontram-se desatualizados, uma vez que os sensores 

necessários para esta recolha são intrusivos e podem afetar a Presença do utilizador, fazendo 

com que este se sinta ainda ligado ao mundo real, podendo também dificultar a interação com 

o mundo virtual. 



58 

 

Numa opinião mais pessoal, acredito que, no futuro, os jogos irão evoluir para jogos afetivos, 

onde estudos como os realizados nesta dissertação poderão contribuir para esta evolução. 

5.1. Limitações e Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro propõem-se potenciar ainda mais as qualidades do módulo de recolha 

e análise de dados fisiológicos desenvolvido, acrescentando outras formas de obtenção dos 

dados fisiológicos e adotar outros métodos de cálculo de componentes VA e de emoções, o que 

pode possivelmente permitir a identificação das emoções dos utilizadores na realização das 

experiências.  

Quanto ao jogo desenvolvido, propõem-se fazer algumas adaptações para potenciar a sua 

capacidade de despertar mais emoções aos jogadores. Para além disso, propõe-se estender este 

estudo a outras características dos jogos que possam influenciar a Presença do jogador.  
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Anexos 

Anexo A – Questionário para a obtenção da demografia dos participantes
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