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Resumo 

A realidade virtual, apesar de ser uma tecnologia bastante antiga, nunca atingiu a maturidade 

necessária para atingir o sucesso comercial. As recentes inovações potenciaram o seu uso para 

fins empresariais e consumo pessoal, surgindo previsões que indicam que o seu uso vai mudar 

a vida das pessoas num futuro próximo. O principal objetivo desta tecnologia é o transporte do 

utilizador para os ambientes virtuais de forma a sentir-se imerso. Este transporte é feito através 

do uso de software e hardware desenvolvidos para o efeito. 

O desenvolvimento deste documento está incluído no âmbito da disciplina de 

Dissertação/Estágio do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade De Trás-Os-

Montes e Alto Douro. O estágio decorreu no MASSIVE Virtual Reality Laboratory do Instituto 

Nacional de Engenharia de Sistemas e computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC). 

O objetivo deste estágio consistiu no desenvolvimento de uma arquitetura de cinemática 

inversa para replicar os seus movimentos e criação de avatares realistas para representar o 

utilizador. Visto que grande parte das aplicações de realidade virtual existentes não utilizam 

avatares para representar o utilizador e seus movimentos, a arquitetura desenvolvida tem 

relevância na compreensão do impacto que o uso de avatares animados nos utilizadores. A 

arquitetura suporta diferentes números de sensores (3,5 ou 6). Após o desenvolvimento foi 

estudado o impacto do número de sensores usados nos níveis de presença e embodiment do 

utilizador. Por fim, a solução foi integrada em duas aplicações de realidade virtual previamente 

desenvolvidas por elementos do laboratório Massive. 

Os objetivos definidos inicialmente foram atingidos, tendo uma solução funcional no 

término do estágio, e integrado em várias aplicações. Os resultados mostram que não existem 

diferenças estatisticamente significativas na presença nem nas suas subescalas. Quanto ao 

embodiment, os resultados mostram que há diferenças estatisticamente significativas em 

algumas subescalas, nomeadamente nas subescalas de Sensações Táteis, Resposta e 

embodiment em geral. 

 

 Palavras-chave – Realidade Virtual, Cinemática Inversa, Avatar, Presença, Interação 
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Abstract 

 Virtual reality, despite being a very old technology, never reached the necessary maturity 

to achieve commercial success. The latest innovations boosted their use of business and 

personal consumption purposes have emerged with the goal of changing people's lives in the 

near future. The primary goal of this technology is to transport the user to virtual environments 

in order to feel immersed. This transportation is made using software and hardware developed 

for this purpose. 

The development of this document is included in the scope of the Dissertation / Internship 

subject of the master’s degree in informatics engineering of the University of Trás-Os-Montes 

e Alto Douro. The internship was held in the MASSIVE Virtual Reality Laboratory of the 

Instituto Nacional de Engenharia de Sistemas e computadores, Tecnologia e Ciência (INESC 

TEC).  

The aim of this stage was to develop an inverse kinematic architecture to replicate its 

movements and create realistic avatars to represent the user. Since most existing virtual reality 

applications do not use avatars to represent the user and their movements, the architecture 

developed has relevance in understanding the impact of using animated avatars on users. The 

architecture supports different number of sensors (3,5 or 6). After development, the impact of 

the number of sensors used on the user's presence and embodiment levels was studied. Finally, 

the architecture was integrated into two virtual reality applications previously developed by 

elements of the Massive lab. 

The initially defined objectives were achieved, having a functional solution at the end of the 

internship, and implemented in various applications. The results show that there are no 

statistically significant differences in the presence or in its subscales. However, it is possible to 

observe a positive trend in the 6-point condition. As for embodiment, the results show that there 

are statistically significant differences in some subscales, namely in the Tactile Sensations, 

Response and embodiment in general. 

 

 Keywords – Virtual Reality, Inverse Kinematics, Avatar, Presence, Interaction 
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1. Introdução 

O desenvolvimento deste relatório de estágio está incluído no âmbito da disciplina de 

Dissertação/Estágio do Mestrado em Engenharia Informática da Universidade De Trás-Os-

Montes e Alto Douro. O estágio decorreu no MASSIVE Virtual Reality Laboratory do Instituto 

Nacional de Engenharia de Sistemas e computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que 

é um laboratório dedicado à investigação da relação entre as tecnologias de realidade virtual e 

o desempenho humano. 

O conceito de realidade virtual surge no início de 1965 e é creditado a Ivan Sutherland, 

definindo como a simulação da realidade até ao ponto de não ser possível de a distinguir da 

realidade (Kim et al., 2013). Na atualidade a realidade virtual tem tido avanços significativos a 

nível de software e hardware. Estes avanços surgiram com a evolução das tecnologias que as 

suportam, sendo possível a criação de ambientes virtuais realistas e dispositivos que permitem 

observar e interagir com esses ambientes. Os avanços referidos anteriormente possibilitam a 

chegada da tecnologia a um público maior com a diminuição dos preços e alargamento das suas 

capacidades. 

A interação num ambiente virtual é uma parte fundamental para que o utilizador se sinta 

verdadeiramente envolvido. Não é só entendido como interação a ação do utilizador para com 

elementos do ambiente, mas também a sua livre locomoção. Os dispositivos de realidade virtual 

já permitem a visualização e locomoção através de um capacete e interação através de 

comandos. Na generalidade das aplicações o utilizador apenas vê a representação dos comandos 

e não o seu corpo. Avatares podem ser usados para representar o corpo do utilizador através do 

uso de técnicas de animação em tempo real. 

1.1. As instituições 

O INESC TEC, fundado em 1985 na cidade do Porto, é uma instituição privada sem fins 

lucrativos que se centra em atividades de investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico, consultoria avançada e formação, e pré-incubação de novas empresas de base 

tecnológica. Como instituição de interface junta academias, as empresas, a administração 

pública e a sociedade, aplicando o conhecimento e os resultados gerados na investigação em 

projetos de transferência tecnológica, procurando criar valor e uma relevância social imediata. 
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O INESC TEC é constituído por 6 polos, agregando 13 centros de investigação e 

desenvolvimento que são compostos por quatro clusters temáticos – Informática, Indústria e 

Inovação, Redes de Sistemas Inteligentes e Energia. Sendo este projeto enquadrado no cluster 

de Informática, é importante realçar que neste cluster é procurado atingir um nível de excelência 

ao equivalente do controlo da cadeia de dados, informação, conhecimento e repositórios 

massivos e fluxo de dados. 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma instituição de ensino superior 

pública, fundada em 1973, tendo sede em Vila Real, na qual se localiza o campus, o jardim 

botânico e os centros de investigação. 

O MASSIVE Virtual Reality Laboratory, fundado em 2017, está localizado na Escola de 

Ciência e Tecnologia no campus da UTAD e é um dos laboratórios do INESC TEC. Este 

laboratório é dedicado ao estudo multidisciplinar da relação entre tecnologias de realidade 

virtual e as dimensões do desempenho humano, bem como o desenvolvimento de aplicações de 

realidade virtual e aumentada. 

1.2. Motivação e objetivos 

No mundo real, conseguimos visualizar o nosso próprio corpo que se move de acordo com 

as nossas intenções. Através desta visualização temos informação da localização do corpo, 

postura e a própria perspetiva para com o mundo. Esta perspetiva é inexistente em aplicações 

de realidade virtual pois grande parte não utiliza avatares para representar o corpo do utilizador 

no ambiente virtual. Existem aplicações que permitem a escolha de um avatar para representar 

o corpo do utilizador, mas este é apenas visível por outros utilizares e não pelo próprio. A 

motivação para a realização deste trabalho deve-se a isso mesmo, ao facto de esta vertente não 

estar a ser utilizada para possivelmente aumentar os níveis de imersividade dos utilizadores. 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução prática e os respetivos testes, para 

avaliar a sua capacidade de reproduzir os movimentos do utilizador na criação de avatares de 

elevada fidelidade para interações em ambientes virtuais, através de técnicas de animação de 

avatares em tempo real, e perceber o impacto do número de sensores usados na animação de 

avatares. Está também prevista a implementação desta solução em aplicações desenvolvidas 

pelo Massive Virtual Reality Laboratory. 
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1.3. Metodologia  

A investigação é iniciada com uma pesquisa sobre hardware usado na RV e software para 

desenvolvimento de aplicações. Em termos teóricos, são explorados alguns conceitos relevantes 

ao trabalho a desenvolver, problemas e limitações da tecnologia. 

Na iniciação do estágio, são delineados objetivos para serem cumpridos na primeira semana, 

com vista na retenção de conhecimento sobre as tecnologias usadas e várias técnicas de 

implementação. 

De seguida, começa a fase de desenvolvimento do trabalho prático onde é selecionado o 

hardware a usar em conjunto com a metodologia de implementação. Esta seleção é feita através 

da análise das características do hardware, escolhendo o que satisfaz os requisitos necessários 

para o que se pretende implementar. Nesta fase, a arquitetura foi sofrendo algumas alterações 

em função dos testes de implementação periodicamente efetuados. No final desta fase, a 

arquitetura foi implementada numa aplicação desenvolvida de raiz para a efetuação de testes e 

em outras aplicações já existentes, desenvolvidas pelo MASSIVE Virtual Reality Laboratory. 

Na última fase são efetuados testes para avaliar a arquitetura criada de acordo com um 

conjunto de parâmetros de avaliação. Os testes são realizados no laboratório, onde voluntários 

vão realizar a experiência e preencher os questionários. 

1.4. Organização do Relatório de Estágio 

O presente relatório de estágio está dividido nos seguintes capítulos: 

• Introdução – É feita uma introdução ao tema abordado, a motivação que levou ao 

desenvolvimento do trabalho e os objetivos delineados. 

• Estado da Arte – É descrito o Estado da Arte que inclui a definição de RV e conceitos 

relacionados com ambientes virtuais imersivos, hardware utilizado em RV, motores 

de jogo que dão suporte ao desenvolvimento de aplicações de RV e algumas 

aplicações já existentes. 

• Introdução ás tecnologias utilizadas – É descrita a semana de iniciação ás tecnologias 

que serão utilizadas durante o estágio tal como equipamentos, plugins e ferramenta 

de autoria. 
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• Desenvolvimento de sistema de suporte de cinemática inversa para ambientes 

virtuais imersivos – É feita uma abordagem das fases de desenvolvimento da 

arquitetura e dos dispositivos utilizados. É apresentada a aplicação desenvolvida para 

avaliar o sistema, método de avaliação, resultados e considerações sobre os mesmos. 

• Integração do sistema em projetos existentes – É feita uma descrição de projetos em 

que o autor esteve envolvido e as funcionalidades implementadas.  

• Conclusões – São apresentadas as conclusões obtidas na análise dos resultados e 

melhorias para desenvolvimento futuro. 

• Referências bibliográficas – São sumariadas todas as referências bibliográficas de 

interesse consultadas ao longo da investigação. 
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2. Estado da Arte 

Esta secção apresenta conceitos relacionados com a RV, ambientes virtuais (AV) e temas 

pertinentes enquadrados com a realização do relatório. É feito um enquadramento histórico 

destas tecnologias. Serão analisados diferentes softwares que permitem o desenvolvimento de 

aplicações para RV, hardware utilizado na RV para interação em AV imersivos e conceitos 

relevantes como presença, imersão, interação e embodiment. Por último, são apresentadas 

algumas aplicações de RV mais populares nas plataformas digitais que utilizam avatares. A 

leitura deste capítulo permite a compreensão de conceitos e do funcionamento de tecnologias 

usadas no desenvolvimento do estágio. 

2.1. Realidade Virtual 

A RV é uma tecnologia relativamente antiga, mas só agora tem ganho popularidade com os 

avanços tecnológicos recentes. O seu uso começou nos anos 50 pela Força Aérea dos Estados 

Unidos, que construiu simuladores de voo para testes. O aparecimento desta tecnologia permitiu 

criar AV imersivos interagíeis pelos utilizadores abstraindo-se do mundo à sua volta. 

Em teoria, a RV é uma tecnologia de interface entre um utilizador e um sistema operacional 

através de imagens 360º ou gráficos artificiais criados digitalmente, que pode ser totalmente 

imaginário ou uma simulação de locais ou aspetos do mundo real. Na prática, a RV permite aos 

utilizadores navegar num mundo tridimensional sendo utilizada para abstrair do mundo real e 

convencer o utilizador que está no mundo que está a visualizar. 

A utilidade da RV levou a sua expansão para várias áreas comerciais, tais como: 

• Jogos e entretenimento: Esta tecnologia no mundo dos jogos vem crescendo todos os 

anos. Grande parte das aplicações existentes enquadram-se nesta área. Desde 

experiências simples como simuladores de tarefas quotidianas até jogos 

convencionais mais complexos. 

• Simulação e treino: O caso mais evidente é o treino de pilotos de avião. O exemplo 

disso é a Força Aérea do Estados Unidos que está a substituir o treino convencional 

por simuladores de RV. Com isto é possível reduzir custos e acidentes que ocorrem 

nas formações de pilotos (Hughes, Stapleton, Hughes, & Smith, 2005). 
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• Medicina: A RV é aplicada nesta área em diversos aspetos, entre eles, o principal é 

o treino cirúrgico, possibilitando aos médicos o treino de vários tipos de cirurgias 

(Gallagher et al., 2005). 

• Educação: Nesta área, a RV proporciona uma aprendizagem mais interativa, 

proporcionado a aprendizagem de conceitos e novas linguagens de forma mais 

cativante para os alunos (Pinto et al., 2019) (Peixoto et al., 2019). 

Apesar da sua utilidade em diversas áreas, a tecnologia também apresenta algumas 

desvantagens, como exigir um poder computacional e gráfico elevado por parte dos aparelhos 

que suportam a tecnologia. Estas limitações tornam o paradigma da RV centrada em 

experiências menos portáteis devido ao poder computacional necessário ser apenas possível 

com computadores ou consolas de jogos (Krevelen, 2007). Os dispositivos Head Mounted 

Display (HMD), que estimulam o sentido visual, estão conectados por fio ao 

computador/consola limitando ainda mais a portabilidade das experiências. 

  De acordo com uma análise da Statista (Medium, 2017) em 2017, apresentada na figura 1,  

aponta para um acréscimo acentuado do tamanho global do mercado de realidade virtual até 

2021, esperando-se que o mercado de realidade virtual atinja um tamanho de mercado de 209 

mil milhões de dólares em 2022. Assim, é de esperar que com este crescimento e a sua utilização 

em diversas áreas, esta tecnologia será muito importante para o futuro tendo um grande peso 

no mercado. 

Figura 1 : Previsões de mercado para RV (* anos assinalados representam estimativas) 
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Embora seja difícil categorizar todos os sistemas de RV, grande parte integra-se em três 

grandes categorias sendo elas não imersiva, semi-imersiva e imersiva (Schoor, Bollenbeck, 

Seidl, & Weier, 2009).  

A categoria não imersiva, como sugere o nome, é a implementação menos imersiva. A 

apresentação de conteúdos apenas preenche parte do campo de visão do utilizador. É associada 

a experiências desktop onde o AV é visualizado através de um ecrã. As interações são realizadas 

através de teclado e rato, comando ou dispositivos especializados como luvas de interação. A 

utilização destes sistemas tem a vantagem de requerer baixo poder computacional e não 

necessitar de hardware especializado. Por outro lado, esta implementação fica aquém de 

sistemas mais sofisticados e limita a sensação de imersão. 

As experiências semi-imersivas são uma implementação de RV relativamente recente. Estes 

sistemas necessitam de um poder computacional considerável visto que idealiza vários ecrãs ou 

sistemas de projeção na entrega de conteúdos com elevada resolução. Assim, estes sistemas 

provocam maior impacto na experiência do utilizador. Adicionalmente, podem ser obtidas 

imagens estereográficas através do uso de óculos para este fim. Esta implementação 

proporciona ainda experiências partilhadas do AV.  

Por último, os sistemas imersivos são a forma mais direta de experienciar os AV de forma 

imersiva, onde os utilizadores estão totalmente integrados no AV. O uso de HMD para 

visualização preenche todo o campo de visão do utilizador e reage aos movimentos do mesmo. 

A utilização destes sistemas requer poder computacional elevado. A interação é feita através de 

comandos com rastreamento. 

Tabela 1 : Comparativo das categorias de realidade virtual 

Características Não imersivos Semi-imersivos Imersivos 

Resolução Alta Alta Média 

Perceção de escala Baixa Média-Alta Alta 

Campo de visão Baixo Médio Alto 

Poder 

computacional 

Baixo Médio Alto 

Sensação de imersão Nenhum-Baixo Médio-Alto Alto 
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Como se pode verificar na tabela 1, o acréscimo na sensação de imersão implica um maior 

poder computacional, mas por outro lado a resolução pode diminuir com o uso de dispositivos 

HMD. 

As experiências de RV podem causar sintomas de náusea, dor de cabeça, vómito e 

desorientação (Regan & Price, 1994). Estes sintomas, conhecidos como cybersickness 

(LaViola, 2000), são causados pela dessincronização dos movimentos que o utilizador faz para 

com os movimentos que visualiza, campo de visão reduzido, ângulo de visão e frames por 

segundo (FPS). Estes fatores podem prejudicar a experiência do utilizador e fazer sobrepor ás 

vantagens que a tecnologia oferece. Estes efeitos são temporários, mas podem durar várias 

horas após o contacto com a tecnologia (LaViola, 2000). Para os evitar é importante que as 

aplicações FPS elevado e os movimentos dos utilizadores sejam replicados com precisão. No 

que diz respeito aos equipamentos, devem possuir um campo de visão alargado, latência 

reduzida e resolução de imagem elevada. 

2.2. Tecnologias de Realidade Virtual Imersiva 

Esta subsecção tem como objetivo analisar hardware relacionado com a RV. Serão 

apresentadas e analisadas ofertas existentes no campo da RV, à data da escrita deste documento. 
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2.2.1. Oculus Rift 

O Oculus Rift (Oculus, 2019) (Figura 2) é um HMD de RV desenvolvido e comercializado 

pela Oculus VR, sendo lançado no primeiro trimestre de 2016. No seu lançamento, o dispositivo 

era acompanhado por uma câmara e um comando de consola tradicional. Posteriormente foram 

lançados comandos especializados para interação em aplicações de realidade virtual. O HMD 

tem uma resolução de 2160x1200 usando dois ecrãs OLED (1080x1200 por olho) com uma 

taxa de atualização de 90Hz. É composto por 3 giroscópios que permitem monitorizar a 

orientação da cabeça do utilizador e um par de headphones integrados que proporcionam uma 

experiência sonora em três dimensões. A escolha de materiais e a distribuição do peso 

equilibrada proporcionam uma experiência confortável. 

O Oculus Rift usa drivers proprietárias que comunicam com o hardware a um nível baixo, 

otimizando recursos computacionais. Estas drivers possibilitam um tempo de resposta baixo, 

resultando numa melhor experiência e reduzindo o risco de sintomas relacionados com a RV, 

como náuseas (Vinson, Lapointe, Parush, & Roberts, 2012). 

Para bom funcionamento, é recomendado o uso do sistema operativo Windows e um 

hardware tão ou melhor que o seguinte: 

• NVIDIA GTX970 / AMD 290 ou melhor; 

• Intel i5-4590 ou melhor; 

Figura 2 : Dispositivo Oculus Rift 
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• 8GB de RAM ou mais; 

• Compatível com HDMI 1.3 ou melhor; 

• Duas portas USB tipo A 3.0; 

• Windows 7 ou mais recente; 

2.2.2. HTC Vive 

O HTC Vive (HTC, 2019) (Figura 3) é um HMD de RV comercializado pela HTC, sendo 

lançado no segundo trimestre de 2016. O seu desenvolvimento decorreu no âmbito de uma 

colaboração com a empresa Valve que é especialista no desenvolvimento de jogos. No seu 

lançamento, o dispositivo era acompanhado por duas câmaras e dois comandos para interação 

no mundo virtual. O HMD tem uma resolução de 2160x1200 usando dois ecrãs OLED 

(1080x1200 por olho) com uma taxa de atualização de 90Hz e um campo de visão de 110 graus. 

Este aparelho tem como ponto diferenciador oferecer uma experiência mais livre ao permitir 

que o utilizador se desloque numa área máxima de 16 metros quadrados. Isto é conseguido 

através da instalação das câmaras em pontos opostos, permitindo saber a localização do 

utilizador dentro desse espaço. O seu peso de 470 gramas proporciona uma experiência 

confortável. 

O HTC Vive usa drivers proprietárias da Valve. Estas drivers possibilitam uma fácil 

configuração do dispositivo para utilizar em jogos e aplicações de RV. Para bom 

funcionamento, é recomendado o uso do sistema operativo Windows e um hardware tão ou 

melhor que o seguinte: 

Figura 3 : Dispositivo HTC Vive 
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• Intel i5-4590 / AMD FX 8350 ou melhor; 

• 4GB de RAM ou mais; 

• Compatível com HDMI 1.4 / DisplayPort 1.2 ou melhor; 

• Uma porta USB tipo A 2.0 ou melhor; 

• Windows 7 / Linux ou mais recente; 

• NVIDIA GTX960 ou melhor; 

Além dos dispositivos lançados inicialmente, a HTC lançou um periférico de nome HTC 

Vive Tracker (Vive, 2019) (Figura 4). Este dispositivo permite saber a localização de um ponto 

do mundo real. Foi pensado para usar com acessórios físicos, para que possam ser rastreados 

pelas câmaras. É composto por 3 giroscópios que permitem monitorizar a sua rotação. 

Figura 4 : HTC Vive Tracker 
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2.2.3. Valve Index 

O Valve Index (Valve, 2019) (Figura 5) é um HMD de RV comercializado pela Valve, sendo 

lançado no terceiro trimestre de 2019. Depois da colaboração com a HTC no desenvolvimento 

do HTC Vive, a empresa decidiu lançar um dispositivo virado para a vertente dos videojogos. 

O dispositivo é composto pelo HMD, comandos e duas câmaras. O HMD tem uma resolução 

de 2880x1600 usando dois ecrãs LED (1440x1600 por olho) com uma taxa de atualização de 

120Hz e um campo de visão de 130 graus. A especificação do dispositivo diferencia-o da 

concorrência, ao oferecer melhor resolução e taxa de atualização. Os comandos possuem 87 

sensores para detetar a posição e movimento das mãos e dedos. Assim, estes comandos 

potenciam a interação nos mundos virtuais que até agora não era possível. Um dos pontos fortes 

é o funcionamento com hardware existente, podendo um utilizador que já possui, por exemplo, 

um equipamento HTC Vive poder comprar apenas este HMD pois funciona com os comandos 

e câmaras do HTC Vive. Este dispositivo permite a livre locomoção dentro de uma área 

designada de 16 metros quadrados, variando com a disposição das câmaras. O seu 

funcionamento sem fios permite ao utilizador desfrutar de uma experiência mais livre e 

confortável. 

O Valve Index usa drivers proprietárias da Valve. Estas drivers possibilitam uma fácil 

configuração do dispositivo para utilizar em jogos e aplicações de RV. Para bom 

funcionamento, é recomendado o uso do sistema operativo Windows e um hardware tão ou 

melhor que o seguinte: 

Figura 5 : Dispositivo Valve Index 
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• Processador Quad Core ou melhor; 

• 8GB de RAM ou mais; 

• DisplayPort 1.2 ou melhor; 

• Uma porta USB tipo A 2.0 ou melhor; 

• Windows 10; 

• NVIDIA GTX970 / AMD RX480 ou melhor; 

2.2.4. Playstation VR 

O Playstation VR (Playstation, 2019) (Figura 6) é um HMD de RV comercializado pela 

Sony, sendo lançado no quarto trimestre de 2016. No seu lançamento o dispositivo era 

acompanhado por uma câmara e utiliza o comando tradicional para interação. O HMD tem uma 

resolução de 1920x1080 usando dois ecrãs OLED (960x1080 por olho) com uma taxa de 

atualização de 120Hz e um campo de visão de 100 graus. É composto por 3 giroscópios, que 

em conjunto com a câmara, permitem monitorizar a orientação do utilizador.  A escolha de 

materiais e o peso de 600 gramas proporcionam uma experiência confortável. 

O Playstation VR apenas funciona com a consola Playstation 4, sendo que qualquer 

utilizador que possuir o sistema pode usufruir desta tecnologia. 

Figura 6 : Dispositivo Playstation VR 
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2.2.5. Google Cardboard 

O Google Cardboard (Google, 2019) (Figura 7) é um HMD de RV comercializado pela 

Google, sendo lançado no segundo trimestre de 2015. O dispositivo foi desenvolvido com o 

fim de criar uma experiência de RV simples e barata. A sua construção é de papelão e apenas 

tem duas lentes bifocais de 40 mm. Para visualizar conteúdos é necessário o uso de um 

telemóvel que é inserido na parte frontal do HMD, sendo a resolução definida pelo telemóvel 

usado.  

O Google Cardboard tem uma ampla biblioteca de aplicações visto que suporta dispositivos 

Android e IOS, que são as maiores lojas de aplicações mobile. 

2.2.6. Comparativo 

É possível verificar dois grupos de hardware: dispositivos móveis e não móveis. É evidente 

a presença de duas abordagens e filosofias distintas. A abordagem não móvel é orientada para 

experiências mais imersivas e de alta fidelidade. Estes tipos de dispositivos apresentam 

elevadas resoluções de ecrã, maior taxa de atualização para tornar as imagens mais nítidas e 

suaves, livre de efeitos de enjoos e outros efeitos. Em termos de preços todos os dipositivos têm 

relativamente o mesmo com a exceção da oferta da Sony que é mais barato. Em termos de 

interação a oferta da Valve é a mais apelativa pois os seus comandos tornam as interações no 

ambiente virtual mais realistas ao permitir o controlo individual dos dedos. A HTC oferece 

dispositivos como o HTC Vive Tracker para utilizar com acessórios, oferecendo um maior 

leque de implementações por parte dos desenvolvedores. No que diz respeito aos aparelhos 

Figura 7 : Dispositivo Google Cardboard 
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móveis, são desenhados para fazer chegar a tecnologia ao maior número de pessoas possível, 

tendo pouca ou nenhuma interação pois não suportam comandos, resolução e taxa de 

atualização limitada pelos telemóveis usados. Em contrapartida, esta abordagem prima a 

acessibilidade da aquisição (custo reduzido) e a portabilidade, sendo assim mais aliciante para 

a produção de conteúdos para as massas. 

2.3. Ambientes virtuais imersivos 

Esta subsecção tem como objetivo apresentar os diferentes conceitos relacionados com AV 

imersivos. Serão apresentados e analisados conceitos como imersão, presença, interação, 

embodiment e estímulos multissensoriais. 

2.3.1. Imersão 

O conceito de imersão é definido por vários autores como a perceção de estar dentro de um 

mundo não físico, sendo criada através de tecnologia que envolve o utilizador, as características 

dos dispositivos utilizados, e a sua capacidade de isolar o utilizador do mundo real ao fornecer 

uma ilusão de realidade aos sentidos. Slater et al. (Slater & Wilbur, 1997) fazem a divisão da 

imersão em quatro dimensões, definidas da seguinte forma: 

• Inclusive é a capacidade de ignorar o meio envolvente. O uso de dispositivos que 

permitem a RV podem causar problemas na abstração do mundo envolvente como, 

por exemplo, o peso e dimensão dos HMD e os cabos que o ligam a um 

computador. 

• Extensive indica a quantidade de elementos sensoriais usados. O uso de 

dispositivos que permitem a estimulação de sentidos como a visão, tato, audição, 

olfato e paladar. Em todos os sentidos é importante a representação fidedigna e 

variada.   

• Surrounding indica até que ponto o campo de visão é panorâmico e não limitado a 

um campo de visão estreito. Dependendo dos HMD o campo de visão pode variar, 

sendo melhor quanto mais próximo do campo de visão humano. 
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• Vivid indica a resolução e fidelidade da imagem. Os conceitos como a resolução, 

dimensão e tecnologia do ecrã são importantes para reproduzir imagens nítidas, 

cores realistas, iluminação e sombras coerentes. 

São também referidos dois conceitos importantes, matching e plot. Para que o matching 

exista, é necessário que os movimentos do utilizador sejam replicados no AV com o mínimo 

de latência possível. O plot representa a história apresentada sobre o contexto da aplicação, com 

autonomia e dinâmica que permita uma sequência de eventos alternativos relativamente ao 

mundo real.  

2.3.2. Presença 

O conceito de presença foi introduzido por Akin e colegas, que definem a telepresença como 

uma condição que ocorre quando,” No local de trabalho, os manipuladores têm a destreza para 

permitir que o operador execute funções humanas normais”. Desde então, presença tem sido 

definida de várias formas por diferentes investigadores, sendo frequentemente aceite como um 

fenómeno psicológico definido como a sensação subjetiva de um utilizador se sentir conectado 

ao mundo virtual fora do seu corpo físico por meio da tecnologia. É definida como a sensação 

subjetiva de um utilizador estar presente num ambiente virtual. A presença tem a vantagem de 

ser uma métrica aplicável a todo o tipo de ambientes virtuais (Skarbez, Brooks, Jr., & Whitton, 

2017). No entanto, os fatores humanos devem ser sempre considerados na obtenção de um 

estado de presença. É a perceção subjetiva, embora gerada digitalmente, que, em última 

instância, determina o sucesso do estado de presença (Thornson, Goldiez, & Le, 2009). 

Witmer e Singer definem a presença como “a sensação subjetiva experienciada de estar num 

local ou ambiente, mesmo que o utilizador esteja fisicamente situado em um outro lugar” 

(Witmer & Singer, 1998).  

2.3.3. Interação 

A interação em AV tem um papel importante na experiência do utilizador, mostrando uma 

correlação positiva na presença do mesmo (McMahan, Bowman, Zielinski, & Brady, 2012). A 

interação pode ser entendida pela livre locomoção dentro de um AV (Slater, Usoh, & Steed, 

1994) e a manipulação de objetos com resposta imediata (Zeltzer, 1992). A interação é definida 
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por Steuer (Steuer, 1992) como a extensão até a qual os utilizadores podem alterar a forma e 

conteúdo de um AV em tempo real. 

A navegação num AV pode ser feita através de várias formas. A forma mais rudimentar é o 

uso de comandos ou joysticks, onde a locomoção é feita através do acionamento de botões.  

Neste caso, a locomoção é feita apenas no AV e o utilizador não se move no mundo real 

podendo causar sintomas como náuseas, pois existe conflito entre o sistema visual e o sistema 

vestibular. Uma forma de evitar este problema é o uso de teletransporte, em que o utilizador 

escolhe o local para onde se quer deslocar. No entanto como não se trata de um método de 

locomoção real pode ter impacto na sensação de presença do utilizador. Em contraste, sistemas 

de tracking como o HTC Vive (Figura 2) e Valve Index (Figura 4) permitem o rastreamento do 

utilizador numa dada área e através do HMD e das suas câmaras, replicando o seu movimento 

real para o virtual. Esta forma de locomoção é a ideal na redução de sintomas como náuseas 

pois o seu movimento na realidade será o observado no AV, não existindo conflito entre o 

sistema visual e o vestibular. 

Relativamente à manipulação de objetos, é comum o uso de comandos com tracking que são 

incluídos em dispositivos como o HTC Vive, Oculus Rift e Valve Index. Estes comandos têm 

o propósito de proporcionar interação natural através do mapeamento da posição de cada mão. 

Para interagir basta aproximar o comando do objeto virtual e acionar botões. O movimento 

gesticulado pelos utilizadores é replicado no virtual, permitindo maior sensação de presença. A 

desvantagem destes sistemas é a limitação da área de ação e a ausência da sensação do objeto 

(peso, temperatura, forma e textura). 

2.3.4. Embodiment 

No mundo real, estamos habituados a ver o próprio corpo a reagir de acordo com as nossas 

intenções. O corpo fornece informações importantes na interação para com outros e 

informações da localização, postura e perceção do mundo. De forma geral, aplicações de RV 

não usam avatares para representar o corpo do utilizador. Estes avatares mostram um impacto 

positivo na memória e processamento cognitivo dentro de um AV (Spanlang et al., 2014). A 

implementação de avatares acompanhados de sistema de rastreamento capazes de replicar 

movimentos e postura dos utilizadores é uma solução para este problema (Spanlang et al., 
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2014). Quando o utilizador pode observar o seu próprio corpo no AV e este reage de acordo 

com as suas intenções é induzido uma ilusão de embodiment. 

O embodiment representa a capacidade de o utilizador assumir que o avatar que vê no 

ambiente virtual é o seu próprio corpo (Kilteni, Groten, & Slater, 2013). Vários estudos 

mostram que o uso de avatares pode levar a um aumento da sensação subjetiva de presença em 

RV. O estudo realizado por Anthony Steed reforça a ideia da importância do uso da 

representação do corpo do avatar nos AV(Steed, Pan, Zisch, & Steptoe, 2016). 

Gonzalez-Franco Mar e Peck Tabitha C. dividem o embodiment em 6 dimensões (Body 

ownership, Agency, Tactile sensations, Location of the body, External Appearance, External 

stimuli), sendo definidas da seguinte forma: 

• Posse: presente sempre que houver um avatar ou parte dele. É possível ter a sensação 

de posse sobre um avatar mesmo que este não esteja na posição do utilizador.  

• Agência: presente quando um utilizador pode controlar o seu próprio avatar. A ilusão 

de embodiment pode ser aumentada ao fornecer controlo ao utilizador sobre o avatar. 

• Sensações táteis: presente sempre que existem estímulos hápticos para aumentar a 

ilusão de embodiment. 

• Localização do corpo: presente sempre que existe representação do corpo ou parte 

dele podendo estar ou não no mesmo local do utilizador. O utilizador deve ter a 

perceção que o seu corpo está na mesma localização do corpo virtual para 

experienciar uma ilusão de embodiment. 

• Aparência externa: presente quando o avatar é parecido ao utilizador em termos de 

forma, género, vestuário ou outras características. 

• Estímulos externos: Em aplicações de RV pode haver eventos que podem modificar 

ou ameaçar o avatar ou parte dele. Se o nível de embodiment do utilizador for 

elevado, este vai reagir de forma natural como se o seu próprio corpo estivesse numa 

situação de perigo. 

Através da análise das dimensões podemos perceber o que pode alterar o nível de 

embodiment do utilizador. É importante que o avatar replique os movimentos do utilizador de 

forma fidedigna, o utilizador deve visualizar a representação do seu corpo no AV e na mesma 

localização, aparência e vestuário semelhante e se possível o uso de estímulos externos. 
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2.3.5. Estímulos multissensoriais  

O uso de diversos estímulos tem impacto positivo na experiência do utilizador. Com o 

acréscimo e diversificação de estímulos que o utilizador sente, maior é a sensação de presença 

e imersão no AV (Dinh, Walker, Hodges, Song, & Kobayashi, 1999) (Oviatt, Coulston, & 

Lunsford, 2004). Podem ser estimulados os sentidos da visão, audição, háptico e olfativo. Com 

a exceção do visual, o uso de estímulos tem a vantagem de requer baixo poder computacional 

para os processar. No caso do visual, o aumento do nível gráfico requer um poder 

computacional elevado, podendo degradar a sensação de presença caso o poder computacional 

não seja suficiente. Por outro lado, outros estudos relataram que modalidades sensoriais, em 

particular feedback tátil e de áudio, podem diminuir o desempenho geral, podendo perturbar e 

irritar causando sobrecarga sensorial (Oakley, 2009) (Vitense, Jacko, & Emery, 2003). 

A visão é um dos sentidos mais importantes na RV. Alguns parâmetros a considerar são o 

resolução e detalhe, campo de visão e taxa de atualização. Os estímulos visuais, na RV, são os 

principais responsáveis pelos sintomas de náusea e desorientação. Na RV este sentido é 

estimulado pelos HMD. 

A audição poderá aumentar a sensação de presença caso seja de acordo com o que o 

utilizador visualiza, caso contrário a não concordância com os estímulos visuais degrada a 

experiência e presença no AV. O Uso de sons realísticos e interativos leva ao acréscimo da 

sensação de presença (Hendrix & Barfield, 1996). 

O olfato tem um papel fundamental na perceção do mundo que nos rodeia (Skarbez et al., 

2017). Apesar disto, em aplicações de RV este sentido é o menos utilizado para estimular os 

utilizadores. Memórias que incluem lembrança de odores têm tendência para ser 

emocionalmente mais fortes (Willander & Larsson, 2006). Um odor que tenha sido encontrado 

apenas uma vez pode ficar associado a uma única experiência, sendo esta evocada caso o odor 

seja reencontrado. A perceção de odor pode ser influenciada por vários fatores como a idade 

(Doty et al., 1984), género, social, ambiental e cultural. A resposta a odores transmite uma 

mensagem simples e binária: ou se gosta ou não se gosta, faz-nos aproximar ou evitar. Assim, 

o uso de estímulos olfativos pode ajudar a criar situações fidedignas de perigo ou de conforto. 
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Sistemas de feedback háptico recriam a sensação de toque através de forças, vibrações e 

movimentos. Estes sistemas podem ser divididos em dois principais tipos: force feedback e 

tactile feedback (Akay, 2005). Force feedback em uma simulação de RV fornece informações 

relativas a objetos tais como dureza, peso e inércia. Tactile feedback é usada para permitir sentir 

a geometria, relevo e temperatura de objetos. O uso destes sistemas tem impacto positivo na 

presença do utilizador como demonstrado por Dinh et al. (Dinh et al., 1999), utilizando vento e 

temperatura para estimular os participantes. 

Em suma, sabendo as limitações e boas práticas de estimulação de cada um dos sentidos, é 

possível criar um sistema de suporte aos HMD para aumentar a presença do utilizador. 

2.4. Animação de Avatares 

Esta subsecção tem como objetivo analisar tecnologias relacionadas com a animação de 

avatares. Será apresentada e analisada a técnica de animação esquelética de avatares e hardware 

utilizado, à data da escrita deste documento. 

2.4.1. Animação Esquelética 

A animação esquelética é uma técnica de animação por computador, na qual um avatar é 

representado por duas partes: a mesh e o esqueleto. A figura 8 reflete as duas componentes de 

um avatar. A primeira parte, intitulada de mesh, é a representação do avatar, onde é definida a 

estatura e aparência do mesmo. Na segunda parte, intitulado de esqueleto, representa um 

conjunto hierárquico de ossos interconectados, utilizados para animar a mesh do avatar. Esta 

técnica é muito usada para animar avatares ou animais, mas pode ser utilizada para animar 

qualquer tipo de objetos (Multon, France, Cani-Gascuel, & Debunne, 1999). Nestes casos, os 

ossos não necessitam de ser estruturados de forma hierárquica ou interconectados e representam 

um maior nível de ação sobre a mesh.  
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  Esta técnica é usada na construção de uma série de ossos. Cada osso tem uma transformação 

tridimensional em relação à posição inicial do osso (posição, escala e orientação), e pode derivar 

de um osso hierarquicamente superior (osso pai) e inferior (osso filho). Assim os ossos formam 

uma hierarquia. A posição de cada osso é definida pela transformação que este sofre e pelas 

transformações dos ossos pai e filho. Quando um avatar é animado, sobre influência de um 

controlador, os ossos vão sofrendo transformações ao longo do tempo. Este controlador é 

composto por inverse kinematics ou foward kinematics (FK), onde são definidas configurações 

dos ossos como poses que cada um pode assumir. Cada osso tem alguma área de ação sobre a 

mesh do avatar, podendo partes da mesh ser associadas a vários ossos. Cada osso tem ainda 

associado um grupo de vértices que definem as posições que o osso pode ter. 

A IK (D’Souza, Vijayakumar, & Schaal, 2001) permite animar avatares com esqueletos 

conectados por articulações, formando uma cadeia cinemática. As equações cinemáticas do 

avatar definem a relação entre os ângulos articulares do mesmo e a sua posição (Grochow, 

Martin, Hertzmann, & Popović, 2004). Na prática, é conhecida a posição final de um ponto da 

cadeia cinemática que queremos animar e é calculada a velocidade angular e posição das 

articulações e ossos hierarquicamente superiores e inferiores. 

Figura 8 : Esqueleto (esquerda) e Mesh (direita) de um avatar 
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Como se pode observar na Figura 9, o braço é representado por dois ossos que estão ligados 

por uma articulação. A articulação é limitada em relação à posição, rotação e escala, 

representando neste caso o cotovelo. Se houver ação na esfera, que representa a mão, a 

articulação vai sofrer uma transformação de acordo com os limites que está sujeita, movendo 

os ossos a si ligados de igual forma, simulando os movimentos de um braço. 

A FK (Kucuk & Bingul, 2006), que tem o funcionamento inverso do IK, refere-se ao cálculo 

da posição e velocidade de um ponto da cadeia cinemática que queremos animar, dado os 

ângulos de articulações e velocidades angulares. Por exemplo, se os ângulos da articulação do 

ombro e do cotovelo forem dados conhecidos, é possível calcular a posição e rotação do pulso.  

Na criação de animações para jogos e filmes de animação é mais comum o uso da IK, pois 

a criação de movimentos realistas é conseguida com menor poder computacional comparado 

com o FK.  

Para animar o controlador da animação esquelética estão disponíveis vários dispositivos que 

permitem em tempo real a captura de movimento em conjunto com a IK. O Motion Capture é 

o processo de gravar, em tempo real, movimentos de objetos e pessoas. É utilizado na criação 

de filmes animados, videojogos e no desporto.  

Figura 9 : Representação da IK de um braço 
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2.4.2. Sistemas óticos 

Para animar o controlador da animação esquelética estão disponíveis vários dispositivos que 

permitem em tempo real a captura de movimento em conjunto com a IK.  

Nos sistemas óticos são utilizados fatos iguais à Figura 10, compostos por esferas refletoras 

(marcadores). Estes sistemas funcionam através de camaras que captam a luz refletida ou 

emitida para triangular a posição de cada marcador. Estes sistemas são capazes de capturar os 

movimentos dos marcadores a 200 frames por segundo. O facto de o sistema funcionar com 

várias câmaras e os fatos terem vários marcadores reduz o risco de falha de rastreamento através 

da redundância. Este sistema produz dados com três graus de liberdade para cada esfera, e 

informações rotacionais que são inferidas a partir da orientação relativa de três ou mais 

marcadores. Por exemplo, marcadores de ombro, cotovelo e punho proporcionam o ângulo do 

cotovelo. Os marcadores são classificados de acordo com o seu funcionamento (Field, Stirling, 

Naghdy, & Pan, 2009), podendo ser: 

• Ativos: Os marcadores compostos por um LED, emitem a sua luz de forma 

intermitente para que sejam captados pelas câmaras apoiadas por softwares capazes 

de identificá-los pelas suas posições relativas.  

• Passivos: Os marcadores são revestidos com um material refletivo para refletir a luz 

gerada pela câmara. O limite da câmara pode ser ajustado para que apenas os 

Figura 10 : Fato de Motion Capture 
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marcadores refletivos sejam rastreados, ignorando pele, tecido e objetos brilhantes 

que sejam captados pelas câmaras. 

• Semi-Passivos: São usados marcadores fotossensíveis para descodificar os sinais 

óticos. O anexo de tags a marcadores de pontos da cena, calculam as suas próprias 

localizações, mas também orientação, iluminação incidente e refletividade. Estas 

tags de rastreamento funcionam em condições de iluminação natural e podem ser 

impercetivelmente incorporados na vestimenta ou outros objetos. 

2.4.3. Sistemas não óticos 

Relativamente a sistemas não óticos existem três tipos de sistemas, sendo eles: 

• Sistemas de Inércia (Roetenberg, Luinge, & Slycke, 2009): Estes sistemas utilizam 

unidades de medida inerciais contendo uma combinação de giroscópio, 

magnetómetro e acelerómetro, para medir as taxas de rotação e translação. Esses 

movimentos são convertidos para um esqueleto através de software. Assim como 

marcadores óticos, o acréscimo de sensores aumenta a fidelidade dos dados obtidos. 

Não é necessário o uso de câmaras ou outro tipo de acessórios. São capturados seis 

graus de liberdade do corpo humano em tempo real. Este sistema permite a captura 

de movimento em grande variedade de ambientes, incluindo espaços pequenos, 

portabilidade e grande área de captura. 

• Sistemas Mecânicos (Field et al., 2009): Estes sistemas capturam os ângulos de 

articulações do corpo sendo frequentemente chamados de sistema de captura de 

movimento de exoesqueleto, devido à maneira como os sensores são conectados ao 

corpo. Um executante prende a estrutura esquelética ao seu corpo, e à medida que se 

move, as partes mecânicas articuladas medem o movimento relativo do executante. 

Os movimentos são capturados em tempo real, sem fios nem câmaras. A estrutura é 

rígida de hastes articuladas ligadas entre si por potenciómetros que se articulam em 

função dos movimentos. 

• Sistemas Magnéticos (Huang, Mori, Takashima, Hashi, & Kitamura, 2015): Estes 

sistemas calculam a posição e a orientação pelo fluxo magnético relativo a três 

bobinas ortogonais no transmissor e em cada recetor. A intensidade relativa da tensão 

ou corrente das três bobinas permite ao sistema calcular a translação e orientação. Os 
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marcadores não são metálicos, mas são suscetíveis à interferência magnética e 

elétrica de objetos metálicos do ambiente. Com sistemas magnéticos, é possível 

monitorizar os resultados em tempo real. 

2.5. Ferramentas de autoria de experiências de RV imersiva 

Visto que o trabalho tem em vista o desenvolvimento de aplicações para RV, é importante 

explorar ferramentas disponíveis para o desenvolvimento das mesmas. Assim, foram analisadas 

duas das ofertas que mais têm peso no mercado. 

As criações deste tipo de aplicações são suportadas por motores de desenvolvimento como 

o Unity (Unity, 2019) e Unreal Engine (Epic Games, 2019) que suportam desenvolvimento 

híbrido capaz de criar aplicações para diferentes consolas  e sistemas operativos móveis e fixos. 

Estas plataformas são as mais usadas, mas também é possível encontrar soluções em outras 

plataformas como o Android Studio e CryEngine, embora opções menos utilizadas. Ambas as 

plataformas suportam dispositivos de RV nativamente, sendo fácil adaptar aplicações existentes 

ou desenvolver novas com vista ao uso destes dispositivos.  

Estas plataformas dão suporte à utilização de plugins que, na prática, é um componente de 

software que permite adicionar funcionalidades a um projeto. O uso de plugins ajudam a 

adicionar funcionalidades desenvolvidas previamente, reduzindo a necessidade de desenvolver 

soluções próprias em termos de programação. 
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2.5.1. Unity 

O Unity é um motor de jogo proprietário criado pela Unity Technologies, que contém um 

Integrated Development Environment (IDE). Este IDE é composto por um editor (figura 11) de 

desenvolvimento de ambientes virtuais e uma loja para transferir plugins e modelos diversos.  

Este IDE permite a criação de aplicações VR, pois suporta nativamente a utilização de HMD, 

e o uso de plugins para melhor integração com comandos e os próprio HMD. A integração de 

uma loja de assets no IDE permite a adição de código, modelos e plugins facilmente, podendo 

ser gratuitos ou pagos. É possível pré-visualizar em tempo real alterações do trabalho, podendo 

fazer testes da aplicação enquanto esta é desenvolvida. O IDE suporta c# como linguagem de 

programação e permite a criação de projetos para vários dispositivos, sendo eles: IOS, Android, 

Tizen, Windows, MAC OS, Linux, Web, consolas Sony e Microsoft. 

Figura 11 : Editor Unity (adaptada de (Unity,2019)) 
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2.5.2. Unreal Engine 

O Unreal Engine é um motor de jogo proprietário criado pela EpicGames, que contém um 

IDE. Este IDE é composto por um editor (figura 12) de desenvolvimento de ambientes virtuais 

e uma loja para transferir plugins e modelos diversos. 

O IDE suporta rendering fotorrealista em tempo real para criar ambientes virtuais realistas. 

Suporta nativamente a linguagem c++ para programação, mas também uma interface gráfica 

(blueprints) que permite programar a lógica da aplicação sem a necessidade de escrever código. 

Assim como o Unity, este IDE contém uma loja que permite importar modelos, códigos e 

plugins de forma a agilizar a produção de conteúdo. O desenvolvimento de aplicações de RV é 

simplificado através do suporte nativo de dispositivos HMD, sendo possível a instalação de 

plugin da loja integrada para suportar comandos específicos para a tecnologia. O IDE permite 

a criação de projetos para vários dispositivos, sendo eles: IOS, Android, Tizen, Windows, MAC 

OS, Linux, Web, consolas Sony e Microsoft. 

2.5.3. Resumo comparativo 

O Unity e o Unreal Engine permitem a criação de aplicações de RV de forma fácil e rápida, 

não existindo grande diferença entre eles a não ser a linguagem de programação suportada. 

Assim, qualquer uma das ofertas escolhidas assenta nos requisitos da solução em vista. Com 

Figura 12 : Editor Unreal Engine (adaptada de (Epic Games, 2019)) 
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isto, a escolha da ferramenta de autoria Unity para o desenvolvimento da arquitetura recaiu 

sobre o facto de esta ser a mais utilizada no laboratório Massive e experiência prévia com a 

ferramenta. 

2.6. Representação do utilizador através de avatares em ambientes virtuais 

imersivos 

Um dos problemas existentes nas aplicações de realidade virtual é a não inclusão do corpo 

do utilizador no ambiente virtual, tornando a experiência menos realista pois o ser humano está 

ciente do seu corpo em todos os movimentos e interações, e a falta deste diminui a sensação de 

presença. A não implementação deste aspeto resulta da limitação do hardware comercial, como 

o Oculus Rift e HTC Vive, pois não estão preparados para rastrear a posição do corpo do 

utilizador e replicar no mundo virtual de forma realista, e os sistemas com essa capacidade são 

bastante dispendiosos e não têm o consumidor normal como público alvo.  

Assim, esta secção irá analisar algumas aplicações de RV que utilizam avatares existentes 

no mercado. O objetivo da análise é identificar aspetos de cada aplicação com vista em 

encontrar ideias para o desenvolvimento da aplicação e aspetos que possam ser melhorados. As 

aplicações selecionadas foram escolhidas de acordo com a sua popularidade, estando 

disponíveis na plataforma Steam. 
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2.6.1. VRChat 

VRChat é uma experiência social criada por Graham Gaylor e Jesse Joudrey. Lançado e 

disponibilizado a 1 de fevereiro de 2017 na plataforma Steam, tornou-se desde logo num 

sucesso comercial. A aplicação não tem requisitos de hardware, sendo possível jogar de teclado 

e rato, comando ou HMD. São suportados todos os dispositivos HMD e seus respetivos 

comandos. 

O grande objetivo da experiência é a interação com outros jogadores (Figura 13). O 

utilizador tem que escolher o seu avatar. Os avatares podem ser de natureza humana, animal ou 

imaginária. O avatar escolhido vai representar o jogador, sendo visto pelo próprio e por 

terceiros. Os mundos disponíveis passam por lugares paradisíacos, bares, cidades, 

extraterrestres, entre outros. Visto que não há objetivo de jogo a diversão passa, por exemplo, 

em fazer atuações de stand up comedy num bar e o vencedor é escolhido pelos vários jogadores 

a assistir ao espetáculo. Os avatares replicam os movimentos dos jogadores que usem 

dispositivos de RV, utilizando animação esquelética em conjunto com IK. A técnica usada 

utiliza o HMD e os comandos como pontos de rastreamento para a animação de braços e tronco. 

São suportados também dispositivos como o HTC Vive Tracker em cada pé e nas costas para 

atingir a animação esquelética total do corpo. A navegação do mundo é feita através de 

teletransporte.  

Figura 13 : VRChat 
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Em termos visuais, os mundos não são realistas, tendo uma abordagem simplista. A 

iluminação é básica com ausência de sombras e texturas simples. 

2.6.2. Pavlov VR 

Pavlov VR é um jogo de tiros criado por a empresa Davevillz. Lançado e disponibilizado a 

27 de fevereiro de 2017 na plataforma Steam, sobe a condição de acesso antecipado. A 

aplicação requer a utilização de dispositivos de RV, suportando todos os sistemas disponíveis 

no mercado. 

Objetivo de jogo é conseguir mais pontos para que a equipa consiga vencer. Cada equipa é 

composta por 5 jogadores. O jogador pode personalizar o seu avatar e as armas com que joga. 

O avatar escolhido é apenas visto por terceiros, sendo vistas apenas as mãos pelo utilizador 

como demonstra a Figura 14. Os comandos são usados para utilizar armas, recarregar, apontar 

e interagir com objetos do ambiente. A animação de avatares é feita tendo em conta a posição 

do HMD e comandos do utilizador, sendo o resto do corpo animado de acordo com a posição 

destes. A locomoção no ambiente é feita através do acionamento de um botão do comando, 

deslocando o utilizador na direção para onde está a olhar. 

Em termos visuais, os ambientes e armas são realistas, utilizando várias técnicas de 

iluminação, texturas realistas e de elevada resolução, sons espacializados e feedback háptico 

através dos motores de vibração dos comandos. Não é suportado qualquer tipo de acessórios 

adicionais além do sistema básico de RV. 

Figura 14 : Pavlov VR 



31 

 

2.6.3. Rec Room 

Rec Room é um jogo de RV desenvolvida pela empresa Against Gravity, foi lançado a 1 de 

junho de 2016 na plataforma Steam, sob a condição de acesso antecipado. O jogo requer o uso 

de equipamentos de RV suportando todas as ofertas existentes no mercado. 

O jogo é constituído por vários minijogos para jogar em equipa ou sozinho. A participação 

nos minijogos é escolhida dentro de um espaço comum onde os utilizadores podem comunicar. 

É também nesse espaço que os utilizadores podem personalizar o seu avatar. Como se pode 

observar na figura 15, os avatares não são realistas, sendo composto apenas por cabeça, tronco 

e mãos. A escolha e personalização do avatar é visível pelo utilizador e por terceiros. A 

animação dos avatares passa por representar as mãos e a cabeça nas posições dos dispositivos. 

Visto que os avatares não possuem pernas e os membros não estão ligados ao tronco, não é 

utilizado a IK. 

Em termos visuais, o jogo segue um visual de desenho animado, mas apresenta bons detalhes 

visuais com texturas de elevada resolução e som espacializado. 

Figura 15 : Rec Room 
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2.6.4. Blade and Sorcery 

Blade and Sorcery é um jogo de RV desenvolvido pela empresa WarpFrog, foi lançado a 11 

de dezembro de 2018 na plataforma Steam, sob a condição de acesso antecipado. O jogo tem 

como requisito o uso de equipamentos de RV suportando todas as ofertas existentes no 

mercado. 

Baseado na era medieval, trata-se de uma campanha em que o objetivo é vencer batalhas 

numa arena (Figura 16). A nível de avatares, o utilizador pode visualizar o seu corpo que é 

animado através da IK. Não é possível a personalização dos avatares. As animações do avatar 

são realistas e não é possível a adição de sensores como o HTC Vive Tracker para acrescentar 

mais pontos na animação do avatar. 

Em termos visuais os ambientes e armas são realistas, utilizando várias técnicas de 

iluminação, texturas realistas e de elevada resolução. Não é suportado qualquer tipo de 

acessórios adicionais além do sistema básico de RV. 

2.6.5. Resumo comparativo 

Como síntese das aplicações em cima descritas, foi feita uma tabela direcionada para os 

aspetos dos avatares, de forma a comparar os aspetos positivos e negativos de cada uma das 

aplicações. 

Figura 16 : Balde and Sorcery 
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Tabela 2 : Comparativo entre as diferentes aplicações quando direcionadas para avatares 

Características VRChat Pavlov VR Rec Room Blade and 

Sorcery 

Personalização 

de avatares 

 

Sim Sim Sim Não 

Visualizar o 

próprio avatar 

 

Sim Não Sim Sim 

Aparência 

realista 

 

Não Sim Não Sim 

Animação 

realista 

 

Não Sim Não Sim 

Calibração do 

avatar 

 

Não Não Não Não 

Suporte de 

dispositivos de 

rastreio 

Sim Não Não Não 

 

Como se pode observar na tabela 2, nenhuma das aplicações aborda os avatares de igual 

forma. VRChat e Rec Room têm como objetivo criar uma experiência personalizada e divertida 

comprometendo o realismo dos avatares em termos de animação e aparência. Em contraste, 

Pavlov VR e Blade and Sorcery têm em vista avatares realistas. A calibração do avatar é feita 

automaticamente em todas as aplicações, não suportando a calibração para redução de 

problemas que possam ocorrer. O uso de dispositivos de rastreio adicionais apenas é suportado 

no VRChat, permitindo animar o avatar inteiro, em tempo real, de acordo com os movimentos 

dos utilizadores. 
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3. Introdução às Tecnologias utilizadas 

No âmbito da introdução ás tecnologias que foram utilizadas no estágio, foram delineadas 

as etapas a cumprir, passando pela aprendizagem do funcionamento da ferramenta sobre a qual 

são desenvolvidos os ambientes virtuais, bem como a integração dos periféricos usados nessa 

mesma ferramenta. 

3.1. Etapas 

A ferramenta usada para o desenvolvimento de aplicações de realidade virtual foi o Unity, 

que proporciona uma interface gráfica para o desenvolvimento de ambientes de forma rápida e 

eficaz. A elaboração dos ambientes é feita através de assets que são arrastados para o ambiente 

gerado, podendo ser movidos e redimensionados à preferência do utilizador. Os assets podem 

ser obtidos gratuitamente ou pagos através da loja oficial do Unity, ou em alternativa importar 

as suas próprias criações feitas com programas de modelagem. O controlo da aplicação e dos 

seus objetos é feita através de scripts programados em C#, que contêm toda a lógica da 

aplicação. 

O HTC Vive foi o periférico usado, sendo composto por óculos que reproduzem a imagem 

do ambiente, dois comandos que permitem a interação com o mundo virtual, e as câmaras que 

detetam as ações e posicionamento do utilizador no mundo real, sendo estas reproduzidas no 

mundo virtual. 

O objetivo desta fase de iniciação era para a aprendizagem de várias temáticas relativamente 

ao Unity e ao HTC Vive. Esta fase foi deveras importante para adquirir conhecimentos básicos 

do funcionamento e ligação entre eles, pois nenhuma unidade curricular leciona este tipo de 

tecnologias. 

Tabela 3 : Cronograma de iniciação ao desenvolvimento 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

Etapa 1      

Etapa 2      

Etapa 3      

Etapa 4      
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Como se pode observar na Tabela 3, esta fase foi composta por quatro etapas: 

• Etapa 1: Ligar o HTC Vive ao Unity; 

• Etapa 2: Estudo da documentação do Unity e do HTC Vive; 

• Etapa 3: Criação de um ambiente virtual; 

• Etapa 4: Implementar os tipos de interação possíveis com o HTC Vive; 

A ligação entre os 2 foi feita ao nível de hardware e software. Relativamente ao hardware o 

HTC Vive possui um Hub de conectores que são necessários ligar ao computador, compostos 

por uma entrada HDMI e uma entrada USB Tipo A 3.1. Os comandos e camaras têm que ser 

sincronizados com o sistema após a instalação do software necessário. A nível de software é 

necessária a instalação do programa Steam que contém uma extenção denominada SteamVR 

que é responsável pela gestão e reconhecimento de todos os periféricos associados ao HTC 

Vive. Após a configuração dos periféricos na máquina, resta apenas criar um projeto na 

ferramenta Unity e importar o Plugin intitulado OpenVR que fornece as bibliotecas e scripts 

necessários para começar a desenvolver. De seguida foi realizado um estudo da documentação 

disponível do plugin da SteamVR para o Unity. 

Na terceira etapa foi elaborado um ambiente virtual imersivo, utilizando assets gratuitos da 

loja do Unity. Como se pode observar na Figura 17, o ambiente criado consiste em um edifício 

num local isolado. No interior da infraestrutura localizam-se os objetos que foram programados 

para pôr em prova todos os tipos de interação possíveis com os comandos do HTC Vive.  

 

Figura 17 : Ambiente virtual criado 
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Por último, foram implementados os vários tipos de interação possíveis com os comandos 

do HTC Vive. A documentação torna esta etapa bastante simples pois, para tornar hábil a 

interação com qualquer objeto do ambiente, é apenas necessário adicionar scripts já fornecidos 

pelo plugin, sendo necessário apenas programar as ações desejadas num script adicional. Cada 

objeto na Figura 18 possui um tipo de interação diferente. Os pratos e talheres podem ser 

utilizados através do posicionamento do comando em cima do objeto e pressionando com o 

botão Pitch, enquanto premido o botão este acompanha os movimentos do comando. Por sua 

vez, os copos apenas precisam de pressionar o botão Pitch uma vez para os apanhar, e para os 

largar é necessário pressionar de novo o mesmo botão. O telemóvel e a planta podem ser 

utilizados como os outros objetos com a diferença de voltarem ao seu lugar inicial após 

largados, ao contrário dos outros objetos mencionados previamente. Por último, a porta do 

edifício e o Fidget Spinner apenas se movem de forma circular através do movimento circular 

efetuado no comando. Além dos tipos de interação mencionados, foi possível ainda tirar partido 

de toda a tecnologia no comando, como motor de vibração, giroscópio e animação das mãos 

virtuais. 

No término das tarefas predefinidas, as bases do conhecimento necessário para o 

desenvolvimento de aplicações de realidade virtual imersivas foram adquiridas ainda que, como 

acréscimo, se identificaram entraves comuns à criação de mundos virtuais imersivos e soluções 

para superar essas dificuldades. Essas dificuldades passaram pela integração do código 

Figura 18 : Diferentes objetos interagíeis 
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desenvolvido com o plugin OpenVR visto que este foi atualizado recentemente, não existindo 

documentação e exemplos para ajudar no desenvolvimento. 
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4. Desenvolvimento de sistema de suporte de cinemática 

inversa para ambientes virtuais imersivos 

No início deste capítulo vão ser apresentados os requisitos de funcionamento e a criação de 

avatares. De seguida são apresentados o sistema desenvolvido e a adaptação dos sensores para 

este caso. No final deste capítulo é apresentada a aplicação desenvolvida para testar o 

funcionamento do sistema e a sua avaliação. 

4.1. Análise de Requisitos 

O objetivo do estágio passa pelo desenvolvimento de um sistema de animação de avatares. 

Assim, prior ao desenvolvimento, foram levantados os requisitos com vista na implementação 

de funcionalidades imprescindíveis ao seu bom funcionamento. Com isto, esta etapa passou 

pelo reconhecimento do problema, sintetização da solução e especificação dos requisitos. 

Os requisitos definidos dividem-se em funcionais e não funcionais. Relativamente aos 

requisitos funcionais, “O sistema deverá”: 

• permitir ao utilizador a escolha de género do avatar. 

• permitir ao utilizador a escolha da etnia do avatar. 

• permitir ao utilizador a escolha do número de pontos de rastreio.   

• permitir ao utilizador calibrar o seu corpo. 

• permitir ao utilizador visualizar os seus movimentos. 

No que diz respeito a requisitos não funcionais, “O sistema deverá”: 

• ter bons índices de replicação de movimentos. 

• escalar os avatares com a altura do utilizador. 

• suportar vários dispositivos HMD. 

• ser resiliente a falhas. 
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4.2. Avatares 

Para animação de avatares foi necessário criar avatares que permitem a sua manipulação a 

nível esquelético. Para isso foi necessário recorrer à aplicação Fuse (Adobe, 2019) desenvolvida 

pela Adobe. Este programa possui um editor (Figura 19) que permite a manipulação de avatares 

a nível do aspeto e esquelética. É necessário que o avatar tenha um esqueleto humanoide e 

vértices que ligam os ossos com limites definidos. É importante que os vértices estejam nas 

posições corretas, visto que é através deles que é feita a animação em conjunto com a IK.  

A integração com o Unity é agilizada através da funcionalidade de exportação do Fuse, 

podendo exportar com definições específicas do motor de desenvolvimento. No Unity é 

possível verificar a disposição esquelética e vértices. 

Alterações estéticas do avatar são feitas através da modificação de valor das texturas. Estas 

modificações permitem a alteração da roupa e aparência do avatar. 

 

Figura 19 : Editor Fuse 



41 

 

4.3. Sistema de cinemática inversa 

Este sistema, responsável pela animação e calibração do avatar, é composto por três 

componentes: animação, calibração e gestor da operação.  

A componente da animação, composta por 5 cadeias cinemáticas, calcula a posição de pontos 

das cadeias cinemáticas. As cadeias representam os braços, pernas e o tronco. Cada uma das 

cadeias é animada independentemente, porém é tomada em atenção a posição da cadeia 

hierarquicamente superior e inferior. Por exemplo, no caso do tronco as posições que os ombros 

podem assumir está relacionada com a posição e rotação dos braços. A sua independência foi 

pensada de forma a suportar vários pontos de rastreio, pois caso não sejam usados sensores nos 

pés do utilizador, não são animadas as cadeias cinemáticas responsáveis pela animação das 

pernas do avatar. A componente recebe os ossos do avatar que são inseridos manualmente e 

gera os vértices (Figura 20). A manipulação dos vértices gera a animação das cadeias, ajustando 

ossos e outros vértices de acordo com as transformações possíveis que possam assumir. 

Figura 20 : Inspetor da componente de animação 
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    A componente de calibração é responsável por associar os vértices gerados anteriormente 

aos sensores, comandos e HMD. O redimensionamento também é feito por esta componente, 

utilizando a altura do HMD como referência. Visto que o avatar é composto pela parte da mesh 

e esquelética, é necessário que ao realizar o redimensionamento da mesh se efetue de igual 

forma a mesma transformação ao esqueleto do avatar. Para efetuar a calibração são colocadas 

esferas nos locais dos vértices de um avatar. O utilizador deverá mover-se para a posição do 

avatar e colocar os dispositivos nas respetivas esferas (Figura 21). 

O gestor da operação é responsável pela coordenação das duas componentes anteriores. É 

definido o número de pontos de rastreio usados, estado da calibração e aspetos relacionados 

com o avatar. Ao definir o número de pontos de rastreio são ativadas apenas as esferas 

necessárias para a calibração do avatar e as cadeias cinemáticas a usar. A calibração é 

completada quando os pontos de rastreio forem todos concluídos. Após concluída, é ativada a 

componente de animação. A escolha de género, roupa, etnia e controlo de erros também é 

responsabilidade deste componente que é capaz de corrigir pequenos erros de calibração e 

recomeçar o processo todo. 

Figura 21 : Avatar com esferas de calibração 
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A estrutura do sistema foi desenvolvida para fácil importação para qualquer aplicação, 

funcionamento com qualquer tipo de avatares e equipamentos. A solução tem um tamanho de 

147KB não incluindo avatares, pois apenas é importada a lógica do sistema para as aplicações. 

4.4. Adaptação dos sensores 

O sistema suporta o uso de 3, 5 e 6 pontos de rastreio. A Figura 22 representa a localização 

dos pontos de rastreio no utilizador. No primeiro caso é utilizado o HMD e comandos como 

pontos. No segundo é utilizado o HMD, comandos e um sensor em cada pé. No caso dos 6 

pontos utiliza o HMD, comandos, um sensor em cada pé e um sensor nas costas do utilizador. 

No caso dos comandos e HMD, não existe necessidade de os adaptar para funcionarem pois, 

por defeito, já estão nas posições necessárias a rastrear. No caso dos pés e das costas é necessária 

uma solução simples para ser fácil equipar, ergonómica para não ser intrusiva durante a 

experiência, robusta para garantir que não existam falhas de rastreio, e flexível e modular para 

ser utilizável por vários utilizadores. 

Os sensores dos pés foram aplicados na parte frontal de Crocs (Figura 23) para garantir 

estabilidade nos movimentos e serem visíveis para com as câmaras. Foram fixados através de 

um parafuso e uma anilha, aproveitando as perfurações que apresentam. Foi acrescentada uma 

fita de velcro para colmatar a existência de folga. Como apenas foi desenvolvido um par, esta 

fita permite que utilizadores com diferente tamanho de calçado possam usar, ajustando a fita 

até que fique apertado. 

Figura 22 : Localização dos pontos de rastreio com a variação de pontos usados 
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Para o sensor das costas foi adaptado um cinto ajustável (Figura 24). O sensor foi preso entre 

dois pedaços de cartão para garantir estabilidade. O cinto é ajustável para que vários utilizadores 

possam utilizar e com mecanismo de fácil ajuste. 

Na figura 25 está representado todo o equipamento que o utilizador necessita de utilizar para 

a animação de avatares, na disposição correta. 

Figura 23 : Crocs personalizados 

Figura 24 : Cinto personalizado 
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4.5. Aplicação de RV 

Com o intuito de avaliar a solução criada para controlo de avatares, foi desenvolvido um 

ambiente virtual para que fosse possível avaliar o realismo dos movimentos do avatar em vários 

casos de utilização. Foram definidas algumas condições necessárias para avaliar o embodiment 

do utilizador. 

A experiência consiste num ambiente virtual que foi modelado para se assemelhar a uma 

cabana, com vários elementos que poderiam causar perigo para o jogador, como por exemplo 

a lareira. O objetivo do utilizador é encontrar objetos predefinidos e colocá-los numa mala. 

Estes objetos encontram-se espalhados pelo ambiente virtual dentro de gavetas e armários, 

posicionados em alturas diferentes e escondidos de forma a serem encontrados com dificuldade 

variante, de forma a obrigar o utilizador a fazer várias ações para testar a capacidade de 

replicação dos movimentos de forma realista. 

Figura 25 : Equipamento usado para animação de avatares 
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A experiência é constituída por 3 níveis: Menu, Calibração e Jogo. No menu é apenas 

apresentada ao utilizador uma mensagem, e o investigador tem que ajustar as definições da 

experiência. Na calibração o utilizador é transportado para a cabana onde irá fazer a calibração 

do seu corpo. Aqui o utilizador tem que seguir os passos necessários até ficar com o seu avatar. 

Após ter o seu avatar, é feita a transição para o nível do jogo. Neste nível é onde o utilizador 

tem de encontrar os objetos necessários para completar a tarefa. 

4.5.1. Menu 

Neste nível é feito pelo investigador o ajuste das definições da experiência, tais como o 

género, número do participante e a variável de estudo que vai ser aplicada. O utilizador tem que 

se deslocar para a posição predefinida para dar início ao processo. 

4.5.2. Calibração 

Neste nível é feita a calibração dos pontos para que o utilizador tenha o seu avatar dentro do 

jogo. É a parte fundamental pois é este o caso de estudo. Quando o nível começa é feito o ajuste 

à escala do avatar através da altura do HMD com o fim de igualar a altura do jogador e do 

avatar. Para fazer a calibração o utilizador tem de avançar para a posição do avatar de referência 

e colocar-se na posição do mesmo. Dependendo do número de pontos de rastreio, o número de 

pontos a calibrar varia. Após estar na posição certa é necessário introduzir os cubos vermelhos 

nas respetivas esferas até que a imagem de progresso esteja concluída. Quando terminado, o 

utilizador irá observar o seu corpo virtual, podendo visualizar os seus movimentos. 

Figura 26 : Nível de calibração 
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A disposição dos armários é feita nos limites da área. No centro da cabana está um avatar 

transparente que indica a posição para onde o utilizador tem que se deslocar (Figura 26). Após 

a calibração dos pontos este avatar é substituído pelo avatar final. À frente do avatar existe um 

espelho onde é possível visualizar o avatar e seus movimentos. 

Caso o resultado da calibração seja satisfatório, a experiência avança para o nível 2 onde é 

avaliada a prestação do sistema implementado. A calibração é transferida para o próximo nível. 

4.5.3. Jogo 

No ambiente virtual estão espalhados objetos sendo apenas alguns necessários para concluir 

a tarefa. Todos os objetos e armários são interativos estando os objetos espalhados pelo cenário, 

obrigando o utilizador a pesquisar para encontrar os objetos. Estão também presentes instruções 

da utilização do equipamento, bem como a tarefa que tem de ser realizada. A lista de objetos 

pretendidos é atualizada à medida que são introduzidos e removidos da mala. Assim que 

completada a tarefa é apresentada uma mensagem de sucesso e é feita a transição para o menu 

inicial. 

O utilizador começa no local onde ficou no nível anterior. É apresentada uma mensagem que 

indica a localização da lista dos objetos. Ao lado da folha está presente um espelho. Este espelho 

está localizado no cento de uma das paredes, garantindo que o utilizador se veja de cada vez 

Figura 27 : Nível de jogo 
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que consulte a lista. Os objetos estão espalhados pelos armários e têm de ser colocados na mala 

que está em cima da cama (Figura 27). 

4.6. Avaliação do sistema 

4.6.1. Variáveis de estudo 

A variável independente é o número de pontos usados no IK, sendo ela: três pontos, 

utilizando o HMD e comando como pontos de rastreio; cinco pontos, utilizando o HMD, 

comandos e um sensor em cada pé como pontos de rastreio; seis pontos, utilizando o HMD, 

comandos, um sensor em cada pé e um sensor nas costas como pontos de rastreio. As variáveis 

dependentes consideradas foram o nível de presença e embodiment com o avatar virtual e as 

suas subescalas. O tempo que o participante demorou a terminar a experiência também foi 

registado, contando como variável dependente. 

4.6.2. Amostra 

A amostra consistiu em alunos e professores, sendo a maioria dos participantes alunos. A 

experiência foi realizada por 27 participantes (20 homens e 7 mulheres), entre os 20 e 49 anos 

de idade (M = 23.43, DP = 5.17), sendo que todos os participantes estudam ou lecionam na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Grande parte dos participantes (80%) 

tinha experiência com computadores e já tinham tido contacto com este tipo de tecnologias. 

Cada participante realizou apenas uma das condições escolhida aleatoriamente. 

A metodologia utilizada consiste num desenho entre sujeitos, quási-experimental com um 

foco quantitativo. A técnica de amostragem seguiu um procedimento de amostragem por 

conveniência não-probabilístico. 

4.6.3. Materiais 

Para a realização das experiências foi usado um computador fixo composto por uma placa 

gráfica NVIDIA GeForce 1080 TI e um processador Intel Core i7-7700K, para assim garantir 

uma boa performance da aplicação. Além de correr a aplicação, este computador também é 

responsável por gerir todos os equipamentos de realidade virtual tais como o capacete, 

comandos, câmaras, auscultadores e sensores. O HMD HTC Vive foi utilizado para a 
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visualização do ambiente virtual, os comandos HTC para permitir interação com objetos e os 

sensores HTC para a localização dos pontos importantes para bom funcionamento do IK. Os 

auscultadores usados possuem a função de cancelamento de som ativo que removeu grande 

parte do ruído do local onde se realizam as experiências. Quanto à sala onde foram realizadas 

as experiências, esta contém um controlo de intensidade de luz, parede com revestimento 

acústico de forma a impedir ruídos externos, controlo de temperatura e sistema de extração de 

odores.  

4.6.4. Instrumentos 

No que diz respeito a questionários, foram aplicados os seguintes: Questionário 

sociodemográfico; Questionário de presença (IPQp); e Questionário de embodiment.  

O questionário sociodemográfico auxiliou na determinação de algumas características dos 

participantes e a sua experiência com as tecnologias envolvidas no procedimento.  

O questionário IPQp (Vasconcelos-Raposo et al., 2016), traduzido da versão inglesa IPQ 

(Schubert, Friedmann, & Regenbrecht, 2001), é constituído por 14 perguntas utilizando uma 

escala de Likert de 5 pontos. Este questionário teve como finalidade avaliar o ambiente virtual 

e o nível de presença. O nível de presença foi obtido através de três subescalas: a Presença 

Espacial que representa o sentimento de estar fisicamente presente no ambiente virtual; o 

Envolvimento que representa a atenção prestada ao ambiente virtual e o envolvimento 

experienciado; o Realismo que representa a experiência subjetiva de realismo experienciado no 

ambiente virtual.  

O questionário de embodiment (Gonzalez-Franco & Peck, 2018), traduzido para português, 

é constituído por 20 perguntas com escala de Likert de 7 pontos. O intuito do questionário foi 

a avaliação do nível de embodiment do participante para com o avatar do ambiente virtual. Esse 

nível foi calculado através de cinco subescalas, sendo elas: Posse, que representa o sentimento 

de um corpo ou membro virtual pertença ao utilizador; Agência, que representa os movimentos 

do corpo ou membros virtuais; Sensações Táteis, que avalia as sensações hápticas sentidas pelo 

utilizador; Aparência, que avalia o nível de parecença do avatar com o utilizador em termos de 

roupa, género, forma e outras características; Resposta, que representa o sentimento de reação 
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do utilizador quando ocorre algum evento do ambiente virtual que  pode influenciar o corpo ou 

membros virtuais. 

O questionário sociodemográfico foi preenchido pelos participantes antes da experiência e 

os restantes dois questionários foram preenchidos no término. 

4.6.5. Hipóteses 

Neste estudo é pretendido estudar a fidelidade de replicação de um avatar, que depende do 

número de pontos de rastreio que são usados. Para tal será estudado o impacto do número de 

pontos na presença e embodiment do utilizador. Teorizamos as seguintes hipóteses: 

• A presença aumenta com o acréscimo do número de pontos de rastreio; 

• O embodiment do utilizador para com o avatar aumenta com o acréscimo de pontos 

de rastreio; 

4.6.6. Procedimento 

Todas as experiências foram realizadas no MASSIVE Virtual Reality Laboratory, localizado 

no edifício de engenharias da UTAD, na sala multissensorial onde foi possível controlar todas 

as condições externas à realização da experiência. Todos os participantes fizeram a experiência 

sem nenhuma informação do que estava a ser avaliado. Antes de iniciar, os participantes 

preencheram o questionário sociodemográfico. De seguida, foi explicado, por parte do 

investigador, a tarefa a ser realizada durante a experiência, bem como o funcionamento do 

equipamento e o método de calibração. Posteriormente, foi colocado o cinto com sensor, 

sapatos com os sensores, HMD, comandos e auscultadores com ajuda do investigador. Na figura 

28 é apresentado um participante equipado com o equipamento. 

Depois de tudo equipado e em funcionamento, o participante foi transportado para o primeiro 

cenário onde teve de calibrar o avatar e se pôde adaptar ao ambiente virtual. Esta calibração 

depende do número de pontos de rastreio. Para efetuar a calibração, o participante deve colocar-

se na posição de um avatar transparente localizado no meio da cabana. Os pontos usados para 

o rastreio são representados por cubos que têm de ser colocados nas respetivas posições do 

avatar até que cada ponto esteja calibrado. No término da calibração, o utilizador pôde observar 

o seu próprio avatar olhando para o mesmo ou para um espelho colocado no ambiente virtual. 
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De seguida, foi transportado para o segundo cenário (idêntico ao primeiro cenário) onde teve 

de completar a tarefa para terminar a experiência. A tarefa passou por encontrar objetos que 

estavam espalhados pelo ambiente e colocá-los numa mala. Estes objetos encontravam-se 

espalhados pelo ambiente virtual dentro de gavetas e armários, posicionados em alturas 

diferentes e escondidos de forma a serem encontrados com diferentes graus de dificuldade. Os 

objetos necessários para o término da tarefa podiam ser consultados numa folha, pelo 

participante durante a experiência. Além dos objetos pré-definidos, o ambiente era constituído 

por mais objetos que, apesar de não serem necessários para terminar a tarefa, podiam ser 

interagidos. Desta forma o participante teria que se movimentar pelo ambiente virtual, 

animando o avatar através do sistema de IK. 

Depois de acabar o segundo nível, o investigador ajudou a remover os equipamentos ao 

participante e foi preenchido o questionário de presença e de embodiment, por esta ordem. Após 

preencher os questionários, foram esclarecidas as dúvidas dos utilizadores, caso estas 

existissem. 

No total, cada experiência demorou cerca de 15 minutos incluindo o preenchimento dos 

questionários. 

Figura 28 : Utilizador com o equipamento 
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4.6.7. Resultados 

Tabela 4 : Média, Desvio Padrão e Resultados dos testes estatísticos para cada parâmetro avaliado 

                                   3P 5P 6P     

M ± SD M ± SD M ± SD p de 

Levene 

F(2,gl) F p η2
p 

Presença Espacial 3.82 ± 0.39 3.63 ± 0.31 4.02 ± 0.40 0.793 24 2.382 0.114 0.166 

Envolvimento 3.53 ± 0.67 3.97 ± 0.82 3.84 ± 0.53 0.621 24 1.037 0.370 0.080 

Realismo 3.05 ± 0.89 3.47 ± 0.62 3.56 ± 0.64 0.933 24 1.297 0.292 0.098 

Presença 3.51 ± 0.32 3.68 ± 0.30 3.84 ± 0.31 0.975 24 2.527 0.101 0.174 

Posse 0.50 ± 4.89 1.88 ± 3.52 4.34 ± 3.28 0.185 24 2.190 0.134 0.154 

Agência 6.50 ± 0.99 5.25 ± 0.49 6.56 ± 0.51 0.156 24 0.648 0.532 0.051 

Sensações Táteis 1.40 ± 0.48 -1.13 ± 0.72 -0.11 ± 0.77 0.241 24 3.808 0.037 0.241 

Aparência 1.30 ± 1.39 0.88 ± 0.77 3.56 ± 1.61 0.283 24 1.119 0.343 0.085 

Resposta 0.70 ± 1.68 -3.00 ± 0.80 2.78 ± 2.02 0.012 14.268 2.950 0.029  

Embodiment 4.42 ± 1.50 2.47 ± 0.60 6.56 ± 0.96 0.007 15.023 2.951 0.010  

Tempo Despendido 269.5 ± 23.9 282,7 ± 19.6 318.7 ± 56.4 0.046 14.810 0.477 0.727  

 

    Como mostra a tabela 4, os resultados da análise ANOVA mostram diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0.05) entre as condições em sensações táteis, resposta e 

embodiment. Para entender quais as condições que são significativamente diferentes, testes 

post-hoc de Tukey HSD e Games-Howell foram realizados.  

    Resultados dos testes post-hoc de Tukey HSD para subescala de sensações táteis mostram 

uma diminuição de 2.52(95% IC, 0.20 a 4.85) do grupo 3P para o 5P, o que foi estatisticamente 

significativo(p = 0.031); uma diminuição de 1.51(95% IC, 0.74 a 3.76) do grupo de 3P para 6P, 

o que não foi estatisticamente significativo (p = 0.234); e, por último, um aumento de 1.01 (95% 

IC, -1.36 a 3.40) do grupo 5P para 6P, o que não foi estatisticamente significativo(p = 0.55). 

    Resultados dos testes post-hoc de Games-Howell para a subescala de resposta mostram uma 

diminuição de 3.70(95% IC, -1.22 a 8.63) do grupo 3P para 5P, o que não foi estatisticamente 

significativo (p = 0.155); um aumento de 2.08 (95% IC, -8.87 a 4.72) do grupo de 3P para 6P, 

o que não foi estatisticamente significativo (p = 0.715); e, por último, um aumento de 5.78 (95% 

IC, -0.16 a 11.71) do grupo 5P para 6P, o que foi estatisticamente significativo (p = 0.029).   

    Resultados dos testes post-hoc de Games-Howell para embodiment mostram uma diminuição 

de 1.95 (95% IC, -2.38 a 6.28) do grupo 3P para o 5P, o que não foi estatisticamente 

significativo (p = 0.473); um aumento de 2.14 (95% IC, -6.77 a 2.49) do grupo 3P para o 6P, o 
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que não foi estatisticamente significativo (p = 0.470); e, por último, um aumento de 4.09 (95% 

IC, 1.11 a 7.07) do grupo 5P para 6P, que foi estatisticamente significativo (p = 0.008). 

4.6.8. Discussão 

Após a análise dos resultados do questionário IPQp e embodiment respondido pelos 

participantes, foram observados valores que vão contra as nossas hipóteses. 

No que diz respeito ao questionário IPQp, não foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas nas subescalas que definem o nível presença, o que anula a nossa hipótese de a 

presença melhorar com o acréscimo do número de pontos rastreio. Apesar de não serem valores 

estatisticamente significativos para provar a nossa hipótese 1, podemos observar que os valores 

da presença e das subescalas apresentam uma tendência positiva na condição 6P. 

No que diz respeito ao questionário embodiment, foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas no nível de embodiment e subescalas que o definem. Nas 

subescalas de posse e agência é verificada uma tendência positiva na condição 6P porém, não 

são estatisticamente significativos. 

O valor do nível de embodiment mostra um aumento estatisticamente significativo da 

condição de 5P para 6P. Na condição 3P para 6P não existe um aumento estatisticamente 

significativo, o que rejeita a nossa hipótese de o nível de embodiment do utilizador ser melhor 

com o acréscimo de número pontos de rastreio. Assim, pelos resultados obtidos no embodiment 

a melhor condição é a 6P seguida pela 3P e 5P, respetivamente. 

Era esperado que a condição 6P apresentasse melhores resultados, seguido pela condição 5P 

e 3P. De forma geral, os resultados indicam uma tendência positiva na condição 6P, seguido 

pela condição 3P e 5P. Visto que na condição 6P são rastreados os principais pontos de interesse 

na replicação de movimentos (cabeça, tronco e membros), é normal que esta seja a condição 

com melhores resultados. Relativamente às restantes condições, a 3P apresentou melhores 

resultados relativamente à 5P, o que não era esperado. Talvez isso aconteça por causa da 

abordagem tomada na animação do avatar com este número de pontos de rastreio. Na condição 

5P o ponto das costas é estático, seguindo apenas a posição do HMD, reduzindo a capacidade 

de replicação dos movimentos das pernas. Na condição 3P as costas e os pés são estáticos, 

seguindo também a posição do HMD. Assim, teorizamos que a animação pouco fidedigna das 
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pernas na condição 5P tenha maior impacto negativo nas sensações de presença e embodiment 

quando comparado com a condição 3P, em que não são animadas as pernas. A dimensão 

reduzida da amostra também poderia ter influenciado os resultados. 
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5. Integração do sistema em projetos existentes 

Neste capítulo serão apresentadas duas aplicações onde foi implementado o sistema de 

animação de avatares desenvolvido. Serão também descritos os objetivos das aplicações, 

composição dos níveis, alterações e funcionalidades implementadas.  

5.1. Viagem multissensorial 

Com o intuito de criar uma viagem realista e imersiva, este projeto tira partido de várias 

tecnologias disponíveis no laboratório MASSIVE para estimular os cinco sentidos do 

utilizador: audição, visão, olfato, paladar e tato. Este foi o primeiro projeto desenvolvido pelo 

MASSIVE Lab tendo em vista a sua inauguração, significando que grande parte das tecnologias 

utilizadas estavam ultrapassadas. 

Com isto, o desafio proposto foi de reformular este projeto para funcionar com a versão mais 

recente da ferramenta Unity e a integração dos periféricos HTC VIVE, visto que estes 

dispositivos oferecem melhor rendimento e mais estabilidade em relação aos Oculus Rift 

utilizados originalmente. 

Anteriormente à iniciação do desenvolvimento de novas funcionalidades e integração das 

várias tecnologias, foi necessário identificar os assets e plugins do projeto que não têm suporte 

na nova versão do Unity. Com isto foi acordado começar o projeto de novo apenas com o design 

original dos níveis, e organizar o projeto de forma a simplificar uma possível alteração do 

projeto no futuro.  

A experiência multissensorial consiste na viagem entre sete níveis que proporcionam de 

forma diferente os cinco sentidos, sendo eles: 

• Menu Inicial; 

• Sala Multissensorial; 

• Montanha; 

• Cidade Futurista; 

• Prado; 

• Cabana; 

• Sala Multissensorial - Final; 
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A mudança entre níveis é despoletada por pequenas tarefas que o utilizador terá de realizar 

que, após realizadas, ativam o portal que o transporta para um mundo totalmente diferente. 

Originalmente as ações consistiam em procurar e pegar numa chave no nível, tornando a 

experiência pouco interativa. Assim, foi um dos objetivos a remodelação dos ambientes, criar 

novas tarefas interativas e remodelar o portal. 

Com o uso da máquina multissensorial é possível criar ambientes virtuais imersivos e 

credíveis, sendo capaz de reproduzir vento, cheiro e vibrações terrestres. 

5.1.1. Menu Inicial 

No menu inicial é feita a escolha das funcionalidades que vão ser usadas, podendo fazer a 

viagem através de teletransporte ou locomoção livre. É escolhido também se é utilizado avatar, 

pés ou nenhuma representação do utilizador. Também é possível ativar ajudas para facilitar a 

conclusão das tarefas. 

5.1.2. Sala Multissensorial 

O primeiro nível, ilustrado na Figura 29, é uma representação à escala da sala multissensorial 

do MASSIVE Lab, de forma a que o utilizador sinta que está no mundo virtual apesar de este 

ser uma réplica do mundo real onde está inserido. Este nível sofreu poucas alterações pois é 

apenas uma sala introdutória à viagem que se vai realizar. A passagem de nível é feita através 

da procura de um mini-portal que se encontra a levitar em cima de uma mesa da sala e a 

Figura 29 : Sala multissensorial 
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colocação deste no pedestal situado no meio da sala. Após a conclusão desta tarefa, o portal que 

permite o transporte para o próximo nível é ativado. 

5.1.3. Montanha 

O nível da montanha é localizado numa montanha com neve. Como se pode verificar na 

figura 30 existe uma ponte que tem elevação maior do que o resto do nível. A tarefa deste nível 

passa por o utilizador se dirigir à ponte e apanhar as bolas de neve que estão em cima de uma 

caixa e atingir o alvo, que posteriormente vai ativar o portal para mudar de mundo. Neste nível 

é despoletada uma avalanche após a conclusão da tarefa, sendo usado o vento e a vibração do 

solo como estímulos na duração da avalanche. 

Figura 30 : Montanha 
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5.1.4. Cidade Futurista 

Neste nível o utilizador tem de sair de um elevador e percorrer um percurso perigoso para 

chegar a outro elevador. Ao longo do percurso são despoletados vários triggers que tornam o 

nível mais interativo como, por exemplo, aviões a passar junto à plataforma. A tarefa neste 

nível passa por rodar uma válvula para descer a passagem que falta para ser possível aceder ao 

elevador onde está o novo portal. A cidade futurista (Figura 31) foi o nível sujeito a mais 

alterações, visto que a diferença de escalas era mais acentuada. Na passagem dos aviões é usado 

o vento e a vibração do solo para simular a passagem destes. 

Figura 31 : Cidade Futurista 
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5.1.5. Prado 

O prado, como ilustrado na Figura 32, é localizado num parque natural onde a natureza é o 

foco principal. A tarefa passa por apanhar um arco e flecha com a finalidade de acertar no alvo 

presente no nível. O vento e o cheiro são os estímulos implementados neste nível sendo o cheiro 

despoletado quando o utilizador se aproxima da mesa com flores, emitindo cheiro alusivo a 

flores, e vento ambiente que está ativo durante toda a estadia do utilizador neste nível. 

5.1.6. Cabana 

Este nível fornece o maior número de interações de todos, permitindo que qualquer objeto 

responda a uma ação do utilizador. O utilizador começa numa plataforma que terá de percorrer 

para concretizar a tarefa predefinida que neste caso é colocar o portal num pedestal para mudar 

Figura 32 : Prado 

Figura 33 : Cabana 
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de mundo. O vento e o cheiro são os estímulos implementados neste nível, o vento simulando 

a janela aberta e o cheiro é despoletado quando o utilizador se aproxima da lareira, emitindo 

cheiro a queimado.  

5.1.7. Sala Multissensorial – Final 

O mundo final (Figura 34) da viagem multissensorial é o mesmo que o primeiro nível apenas 

sem tarefas a realizar, tornando a transição do mundo virtual para o real de forma linear.  

5.1.8. Alterações 

Tendo sido desenvolvido em versões de Unity antigas e utilizadas tecnologias ultrapassadas, 

apareceram entraves ao desenvolvimento do projeto sendo necessário efetuar várias mudanças, 

além de mudanças com o intuito de tirar partido de funcionalidades das novas tecnologias. A 

mudança mais notável é que todos os níveis sofreram alterações de escala visto que não é 

possível alterar na aplicação a velocidade do utilizador no mundo virtual como tinha sido 

implementado originalmente. Aumentando a velocidade torna possível a criação de ambientes 

virtuais mais amplos relativamente ao espaço real delineado para o utilizador se movimentar 

sem ser percetível ao utilizador. Este entrave é devido à utilização do HTC Vive, pois é 

impossível modificar os valores de tracking do dispositivo.  

Figura 34 : Sala multissensorial final 
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É de importância extrema que o tamanho do ambiente virtual e real sejam idênticos, pois as 

plataformas (Fi) presentes nos ambientes que tornam certas partes do mapa mais elevados são 

representados no mundo real com tábuas que o utilizador tem de utilizar, caso contrário o risco 

de queda seria elevado. Tendo em conta que os obstáculos no mundo real são estáticos, o 

planeamento dos níveis e localização dos portais necessitam de ser estudados para que, por 

exemplo, se o utilizador entrar no portal em cima de uma plataforma, esteja também no nível 

seguinte sobre a plataforma. 

5.1.9. Funcionalidades implementadas 

Nesta secção vão ser expostas as várias funcionalidades implementadas, sendo elas: 

• Portal; 

• Pés; 

• Tarefas; 

• Estímulos; 

• Avatar; 

• LipSync; 

Portal é constituído por uma esfera que representa o próximo nível para o qual o utilizador 

vai embarcar, apresentando efeitos de distorção. É localizado no portal toda a lógica de 

transição de nível e efeitos aplicados ao capacete de visualização. 

No mundo virtual o utilizador pode ver os seus pés através do uso de um sensor pertencente 

ao HTC Vive. Este dispositivo permite apenas definir a posição de um objeto no mundo real 

Figura 35 : Plataformas 
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para o mundo virtual. Assim, é possível representar os pés do utilizador na viagem 

multissensorial posicionando o dispositivo nos pés do utilizador. Para a inserção e calibração 

dos pés é necessário que o utilizador se desloque para uma posição demarcada no mundo virtual, 

que após alguns segundos são atribuídas botas à posição dos pés. A inclusão dos pés no mundo 

virtual é feita com a intenção de ajudar o utilizador a perceber a sua distância das plataformas, 

garantindo que não existam quedas. 

As tarefas foram desenvolvidas com o intuito de tornar a experiência mais imersiva tirando 

partido dos comandos HTC Vive. Os comandos permitem que o utilizador interaja com objetos 

do mundo virtual, e estes reagem de forma adequada. Desta forma as tarefas implementadas 

tiveram em consideração o mundo que o nível representa. Nesta subsecção são apresentadas as 

tarefas desenvolvidas: 

• Bolas de Neve: Objetivo de encontrar bolas de neve com a finalidade de acertar num 

alvo; 

• Arco e flecha: Objetivo de encontrar um arco com a finalidade de acertar com uma 

flecha num alvo; 

• Válvula: Objetivo de rodar uma válvula com a finalidade de descer uma plataforma 

suspensa numa grua. 

• Mini-Portal: Objetivo de encontrar um mini-portal com a finalidade de o colocar num 

pedestal; 

A introdução da máquina de estímulos possibilita a replicação de alguns elementos do 

mundo no mundo real, contribuindo para uma boa imersão. A máquina usada neste projeto 

controla o vento e o cheiro, sendo capaz de controlar até quatro pontos de vento e três tipos de 

aromas diferentes. Estes pontos de vento e aroma podem ser espalhados pela área jogável, 

coincidindo com os locais onde no mundo virtual estejam representados esses estímulos. A 

implementação no Unity é feita através da framework do Laboratório MASSIVE que 

disponibiliza todos os recursos necessários para controlar o comportamento dos estímulos, 

facilitando a implementação. 

Os avatares implementados nesta aplicação foram importados do projeto da animação 

esquelética de avatares, sendo feitas algumas modificações de forma a corrigir problemas que 

surgiram durante a fase de testes. 

O LipSync é um plugin do Unity que permite animar a face dos avatares para que a fala seja 

credível. Assim, foi usado este plugin para animar um avatar que explica o objetivo da 
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experiência e pôr o utilizador a par das tarefas que necessita de realizar. Foi necessária a 

gravação de áudio com a explicação da viagem multissensorial e posteriormente animação de 

cada ficheiro de áudio de acordo com os fonemas presentes nele. 

5.1.10. Desafios 

Durante a fase de testes foram identificados vários erros de implementação e pormenores 

que deveriam ser melhorados. No que diz respeito aos erros de implementação, foram 

corrigidos problemas com reprodução de áudio, erros de texturas, retificação da iluminação dos 

níveis e modificação dos scripts criados para otimizar o desempenho da aplicação. No que diz 

respeito a pormenores, foram criadas setas e animações para que a realização de tarefas fosse o 

mais intuitivo possível. Foram também criadas novas animações para as mãos dos avatares se 

ajustarem às interações da experiência, com o intuito de replicar a rigor os movimentos naturais 

de uma mão ao interagir com cada objeto. 

5.2. H2V 

O H2V (Hidrogénio visível) é um simulador de combate a chamas visíveis e não visíveis. O 

objetivo deste simulador é o treino e certificação de bombeiros neste tipo de situações. O 

problema no combate a h2 é o facto de a combustão não ser visível sendo muito difícil colmatar 

caso não seja conhecido o ponto de fuga. Neste simulador são representadas situações reais para 

que seja possível conhecer e melhorar as técnicas de combate a h2. Este simulador tem a permite 

que os utilizadores, como bombeiros, treinar situações de perigo sem que estes corram nenhum 

risco.  

Com isto, o desafio proposto passa pela implementação da parte de avaliação e certificação, 

melhoramento do aspeto visual dos ambientes, melhorar performance da aplicação e migração 

do projeto para a mais recente versão do Unity. 

Anteriormente à iniciação do desenvolvimento foi feita a identificação de assets e plugins 

do projeto antigo que não têm suporte na nova versão do Unity, bem como remoção de 

dependências que não são utilizadas na aplicação. Com isto, foi acordada a criação de um novo 

projeto aproveitando apenas os ambientes originais, com vista na simplificação do projeto para 

mudanças futuras serem feitas mais facilmente e rápido. 
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5.2.1. Descrição 

O H2V consiste numa aplicação que através do manuseamento de uma mangueira é feito o 

combate a incêndio visível e não visível. No seu estado original apenas era proporcionado um 

treino ao utilizador, pois não estava implementado nenhum sistema de avaliação. Estes treinos 

poderiam ser feitos num ambiente de treinos idêntico aos locais reais de formação de 

bombeiros, ou em uma cidade que representa uma situação mais real onde são representadas as 

normas de segurança dos bombeiros em casos deste tipo de situações, ambos ilustrados na 

Figura 36. É também dado um valor de importância elevada ao preenchimento deste ambiente, 

tendo pessoas a observar o acidente, animais, carros, entre outros.  

Dentro de cada nível existem três situações de acidente, sendo elas: carro, autocarro e 

válvula. Relativamente ao carro e autocarro é feito o combate a chamas visíveis e não visíveis. 

Se o treino escolhido for o combate a h2 (chamas invisíveis) o trabalho do utilizador passa por 

arrefecer os tanques de h2 (combustível da viatura) enquanto outros bombeiros apagam o 

incêndio (fogo visível), caso contrário o utilizador apaga o incêndio enquanto os bombeiros 

arrefecem o tanque de h2. No caso da válvula, o exercício passa por fechar uma torneira que 

está aberta, sendo a visibilidade da chama definida pelo tipo de combate escolhido.  

Figura 36 : Nível citadino (superior) e nível de treino (inferior) 
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5.2.2. Funcionalidades implementadas 

Nesta subsecção vão ser expostas as várias funcionalidades implementadas, sendo elas: 

• Menu; 

• Tutorial; 

• Sistema de ajudas; 

• Remodelação dos ambientes; 

• Melhoramento de aspetos de programação; 

• Avaliação e apresentação de resultados; 

• Tratamento de informação; 

• Avatares; 

A criação do menu, representado na Figura 37, foi uma parte fundamental na parte da 

avaliação do treino do utilizador, pois apesar de ser apenas apresentada uma mensagem ao 

utilizador, é neste ecrã que o formador insere as informações do utilizador e escolhe o exercício 

que vai fazer. Também é possível escolher a inclusão de ajudas durante o exercício e a opção 

de fazer um tutorial. 

Figura 37 : Menu 
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O tutorial (Figura 38) permite ao utilizador aprender as técnicas de combate aos vários tipos 

de incêndio que são retratados nos exercícios, mas também ficar ciente do funcionamento da 

tecnologia usada na simulação, visto que ainda existe alguma complexidade para o seu uso com 

normalidade e fluidez. 

A implementação de ajudas foi uma medida fulcral para garantir a usabilidade do simulador, 

ajudas estas que se dividem em duas partes: ajudas de usabilidade e ajudas ao combate. As 

ajudas de usabilidade são apresentadas junto aos comandos visíveis no mundo virtual, dando 

informações relevantes relativamente às interações com os objetos. No que diz respeito às 

ajudas de combate, é mostrada a intensidade do incêndio, temperatura do h2 e as zonas de perigo 

que é preciso evitar. 

As alterações efetuadas nos ambientes foram feitas com o intuito de melhorar a performance 

do simulador, que era um dos principais objetivos traçados para este projeto. Além das 

alterações com esta finalidade, foram feitas apenas modificações estéticas para criar um 

ambiente virtual mais realista e imersivo. 

Toda a parte de programação foi feita de novo aproveitando apenas algumas partes. Esta 

decisão foi tomada devido à complexidade desnecessária do código e à não modularidade do 

mesmo. Assim, o novo código foi feito com modularidade e maior abstração possível, tornando 

este de fácil compreensão e acréscimo de funcionalidades/alterações. 

Figura 38 : Sala de tutorial 
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Visto que para que o simulador é pretendido para treino e certificação, foi necessário definir 

requisitos que devem ser cumpridos. Apesar de o instrutor poder avaliar a prestação do 

utilizador apenas vendo o procedimento, com dados técnicos é possível verificar em que passos 

se pode melhorar. Assim, os dados guardados são: local, viatura, ajudas, tempo despendido, 

zona de perigo, procedimento e resultado. O procedimento é parte fundamental da avaliação 

pois verifica se o utilizador cumpre todos os requisitos de segurança e cumpre as regras que 

cada tipo de combate acarreta. Os resultados de cada simulação são posteriormente guardados 

num ficheiro Excel (.csv) para facilitar o tratamento de dados no término dos testes. 

Os avatares implementados nesta aplicação foram importados do projeto da animação 

esquelética de avatares, sendo feitas algumas modificações de forma a corrigir problemas que 

surgiram durante a fase de testes. 

5.2.3. Funcionamento lógico 

A lógica de funcionamento do simulador é composta por onze scripts, sendo que um deles 

controla todos os outros, como é representado na Figura 39. Os scripts são: 

• GameExerciseManager: Sendo o script principal controla a lógica do exercício, sendo 

este quem chama métodos de outros scripts; 

• CameraFadeManager: Controla as animações de transições entre níveis, início e 

término do exercício; 

• ProgressManager: Regista os dados importantes na avaliação e certificação e extrai 

para Excel, para fácil tratamento de dados; 

• ControllerHelpManager: Responsável pela apresentação e ocultação de mensagens de 

ajuda relativamente ao controlo de objetos com os comandos, bem como objetivos 

delineados (caso as ajudas estejam ativas); 

• FireExerciseManager: Responsável por controlar os pontos de fogo visíveis que estão 

no ambiente, apenas reportando ao script principal quando todos os focos sejam 

extintos; 

• H2ExerciseManager: Responsável por controlar os pontos de fogo não visíveis que 

estão no ambiente, apenas reporta ao script se no fim do exercício os tanques de h2 

ultrapassaram os 110°; 

• ValveExerciseManage: Responsável por controlar a intensidade das fugas de chama, 

visíveis ou não, presentes no ambiente, reportando ao script principal o término do 

exercício; 

• GameEndManager: Responsável pela apresentação de mensagens no término dos 

exercícios, sendo chamado pelo script principal no término do exercício; 
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• FireHealth: Responsável pela deteção de colisões da água com o ponto de incêndio, 

diminuindo a intensidade da chama dependendo do número de colisões; 

• H2Health: Responsável pela deteção de colisões da água com os tanques, diminuindo 

a temperatura do tanque dependendo com o número de colisões; 

• ValveHealth: Controla o ângulo da torneira; 

5.2.4. Desafios 

Durante a fase de testes foram identificados vários erros de implementação e aspetos 

menores que foram melhorados. No que diz respeito aos erros de implementação foram 

corrigidos problemas como reprodução de áudio, erros de texturas, retificação da iluminação 

dos níveis e modificação dos scripts criados para otimizar o desempenho da aplicação. 

  

Figura 39 : Diagrama lógico do sistema 
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6. Conclusões 

O estado da arte demonstra a importância que a RV tem e virá a ter no mercado. Uma 

imagem disso é o crescente número de ofertas a nível de hardware e soluções de suporte cada 

vez mais comuns nas principais plataformas e motores de desenvolvimento. Foram ainda 

estudados conceitos relacionados com a tecnologia e analisadas quatro aplicações de RV. 

Anteriormente ao desenvolvimento da solução foi feito um levantamento de requisitos. Foi 

necessária a criação de avatares que suportem a animação esquelética através da IK. Foi 

utilizado o motor de desenvolvimento Unity para o desenvolvimento do sistema em conjunto 

com HTC Vive e HTC Vive Tracker. Os sensores HTC Vive Tracker foram aplicados em crocs 

e um cinto para rastreio dos pés e costas, respetivamente. O sistema apresenta bons índices de 

replicação de movimentos e avatares realistas. O trabalho demonstra que é possível desenvolver 

um sistema de animação de avatares de forma a melhorar a experiência do utilizador. 

Para avaliar o impacto do número pontos de rastreio na presença e embodiment do utilizador, 

foi desenvolvida uma aplicação de RV. Esta aplicação, em conjunto com a arquitetura 

desenvolvida, permitiu efetuar testes controlados de acordo com as hipóteses consideradas. As 

hipóteses teorizavam o aumento do valor de presença e embodiment com o acréscimo do 

número de pontos de rastreio. Após a revisão dos resultados as nossas hipóteses foram 

rejeitadas. Apesar de os resultados rejeitarem as hipóteses é possível, de forma geral, verificar 

tendência positiva na condição 6P em grande parte das métricas de presença e embodiment e 

suas subescalas. Teorizamos que o facto da condição 3P apresentar melhores resultados do que 

a 5P deve-se à forma de implementação desta condição, podendo melhorar os movimentos de 

forma a calcular a posição do ponto das costas de forma mais realista. A dimensão da amostra 

também é um fator a considerar na rejeição dos resultados. O facto de os resultados apontarem 

para um aumento nas métricas com o acréscimo do número de sensores indica que melhorando 

a replicação dos movimentos em cada condição será possível comprovar as hipóteses 

teorizadas. 

Após a conclusão do desenvolvimento da arquitetura, foram feitas modificações em duas 

aplicações já existentes desenvolvidas pelo Massive Virtual Reality Laboratory. Nestas 

aplicações foram desenvolvidas funcionalidades novas, restruturação de código, melhoramento 
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de performance e implementação do sistema de animação de avatares. Estas alterações 

melhoraram as aplicações em termos de performance, enriqueceram-nas em termos de 

funcionalidades e personalização, tornaram-nas capazes de adicionar funcionalidades com mais 

facilidade e a integração dos avatares trazem os benefícios que estes acarretam. 

Com o término do estágio foram atingidos os objetivos iniciais, tendo sido adquiridos 

conhecimentos sobre a tecnologia e competências de trabalho.  

6.1. Trabalho Futuro 

O sistema final demonstra uma boa performance e fácil implementação em outras aplicações, 

mas existe sempre espaço para melhorar o que foi obtido a partir deste estudo. Assim, foram 

identificados alguns pontos que podem melhorar o sistema, nomeadamente: 

• As replicações dos movimentos do utilizador podem ser melhoradas refinando as 

transformações possíveis dos vértices, com vista na eliminação das posições 

impossíveis de assumir que ocorrem esporadicamente.  

• Aumentar a capacidade de o sistema suportar maior variância de número de sensores 

de rastreio é importante para criar animações ainda mais realistas através do 

acréscimo de sensores, ou mais simples com o uso de menos sensores. 

• Aumentar o leque de opções de personalização do avatar.
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Anexo A – Questionário Sócio Demográfico 
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Anexo B – Questionário IPQp 
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Anexo C – Questionário de Embodiment 
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Anexo D – Folha de procedimento 
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