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Resumo: 

 

A Realidade Virtual, considerada essencialmente uma tecnologia de visualização, é usada nos 

mais diversos campos de investigação e nos últimos anos tem gerado muito entusiasmo no 

mercado tecnológico mundial. Derivado ao seu acesso às grandes massas a um custo acessível, 

potenciado pelo mundo dos vídeos jogos e novas tecnologias móveis, o potencial desta tecnologia 

tem vindo a aumentar. Tal tem sido favorecido pelo constante desenvolvimento de hardware mais 

potente e otimizado, pelos novos ambientes dos motores de simulação mais acessíveis aos 

criadores, cujo potencial tem vindo a aumentar proporcionando novas experiências a um crescente 

número de utilizadores que cada vez mais procuram mais intensidade, mais realismo, e mais 

impacto no ambiente que estão a experienciar. 

Neste estudo pretende-se desenvolver um ambiente de Realidade Virtual, aplicando-o ao 

campo da arquitetura, tendo como caso de estudo um espaço já existente e com vista à experiência 

sensorial desse espaço arquitetónico e da sua interpretação sensorial, analisando vantagens e 

limitações desta abordagem. Foi desenvolvido um caso de estudo prático de construção de um 

ambiente de realidade virtual – edifício sede da Fundação Calouste Gulbenkian e Anfiteatro ao ar 

livre - recriando um ambiente interior e um outro exterior de modo a suscitar aos seus utilizadores 

uma experiência o mais imersiva possível. Os circunstancialismos desta abordagem foram definidos 

e a metodologia de desenvolvimento dos ambientes virtuais sistematizada incluindo as técnicas 

aplicadas. Tendo em vista a sua avaliação, os ambientes de realidade virtual criados foram sujeitos 

a testes de navegação e aplicabilidade.  

 

Palavras-chave: Realidade Virtual, Tour Virtual, Imersividade, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Modelação Tridimensional, Tempo real. 
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Abstract: 

 

Virtual Reality, considered essentially a visualization technology, is used in many different 

fields of research and on last years has generated much enthusiasm in the world technology 

market. Derived from its access to the masses at an affordable cost, powered by the world of video 

games, and new mobile technologies, the potential of this technology has been increasing. This has 

been favored by the development of more powerful and optimized hardware, and by new 

environments of simulation engines more accessible to creators, whose potential has been 

increasing, giving new experiences to a growing number of users who are increasingly looking for 

more intensity, more realism, and more impact on the environment they are experiencing. 

In this study, a virtual reality environment, applying it to the field of architecture, taking as a 

case study an existing space and with a view to the sensorial experience of the architectural space 

and its sensorial interpretation, analyzing advantages and limits of approach position. After 

studying the technology of Virtual Reality, covering fundamental concepts and its historical 

evolution, a practical case study was developed to build a virtual reality environment - 

headquarters building of the Calouste Gulbenkian Foundation and outdoor Amphitheater - 

recreating an interior and other exterior to stimulate its users an experience or more immersive as 

possible. The circumstantialities of this approach are defined and the methodology for the 

development of systematized virtual environments, including applied techniques. In view of their 

evaluation, virtual reality environments created with subject to navigation tests and applicability.  

 

Key words: Virtual Reality, Virtual Tour, Immersion, Calouste Gulbenkian Foundation, Three-

Dimensional Modeling, Real Time. 
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1. Introdução  

 

A presente dissertação descreve o Trabalho de Final de Ciclo, desenvolvido no âmbito do 

Mestrado Integrado de Arquitetura. Tendo sido permitido alargar os temas de estudo para além da 

área de Projeto, optou-se por implementar, desenvolver e explorar a criação de programas de 

modelação virtual onde pudessem ser criados modelos tridimensionais e observar o modo como 

estes têm impacto nos intervenientes da área da Arquitetura e nos outros ramos da Construção. 

A presente dissertação descreve o trabalho desenvolvido durante o programa de estágio de 

verão, organizado pelo INESC-ID, sob o tema “Game Development; Serious Games; Simulations and 

Modelling; Interfaces; Virtual Reality and Computer”.  

Neste âmbito foi constituído um grupo de trabalho, de quatro alunos do IST, das áreas da 

Engenharia Informática e de Arquitetura, os quais desenvolveram o trabalho intitulado 

“GULBENKIEN IMMERSIVE TOUR”. Este visou a criação de uma visita virtual ao espaço da Fundação 

Calouste Gulbenkian, caso de estudo escolhido pelo seu ambiente ser sensorialmente muito 

estimulante. Recorrendo à implementação e uso de programas de modelação e de visualização 

virtual, pretendeu-se obter uma experiência imersiva a mais fidedigna possível. 

Mediante o interesse em criar um modelo tridimensional do local, para o estágio de verão 

surgiu também o interesse pessoal em explorar as potencialidades dos novos motores gráficos, em 

concreto do Unity3D, testando a aplicação prática da ferramenta. 

Por esta razão, escolheu-se o tema “Virtual Tour na Fundação Calouste Gulbenkian - para 

uma interpretação sensorial do espaço construído” que propunha recriar espaços notáveis do 

Espaço Gulbenkian e que de algum modo suscita-se inúmeras sensações aos familiares aos usuários 

que regularmente o vivem e exploram. 

 

.  
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1.1 Objetivos da dissertação 

 

O foco do deste projeto incidiu sobre o desenvolvimento de uma visita virtual interativa à sede e 

ao anfiteatro ao ar livre da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta visita deveria permitir ao utilizador a 

visualização de diversos pontos de interesse no espaço. 

A viagem virtual teve como objetivo avaliar o impacto sensorial de elementos arquitetónicos e 

elementos naturais pelo que o paralelismo entre realidade e realidade virtual bem como o grau de 

imersividade constituíram elementos de extrema importância. De uma forma sucinta pode-se enumerar 

da seguinte forma as diversas etapas: 

•    Desenvolvimento e integração do modelo 3D da Gulbenkian. 

•    Desenvolver mecanismos de navegação no modelo. 

•    Desenvolvimento de ambiente sonoro. 

•    Integração dos óculos de imersão. 

•    Desenvolvimento de menus e pistas visuais. 

•    Integração com dispositivo de interação. 

•    Testes com utilizadores. 

 

 Como consequência destas fases, levantou-se a questão dos inúmeros e possíveis usos que o 

modelo tridimensional teria durante as fases de investigação, tanto deste trabalho em particular 

como de outros que o pudessem vir a complementar com outras técnicas de imersividade 

laboratoriais, fazendo do modelo o ponto central, a base para todas essas investigações. 

O objetivo desta dissertação incidiu na criação do modelo tridimensional, na exploração de 

técnicas de imersividade como o uso de som espacializado, a utilização de óculos de imersão, o uso de 

alguns efeitos visuais e o desenvolvimento de um suporte para a navegação no mundo virtual. 

A aplicação de novas tecnologias de modelação e visualização à Arquitetura é relativamente 

usual, no entanto, ao nível das técnicas em tempo real, comparativamente com o CAD1, não se têm 

refletido da mesma forma. Nesta metodologia de trabalho, o recurso à modelação tridimensional, 

para além de constituir a base para outras investigações, surge como meio para a divulgação do 

espaço e criação de ambiências através de um ambiente virtual do qual o arquiteto não dispõe 

correntemente. 

 

 

 

                                                           
1 CAD – Computer Aided Design 



 

5 

1.2 Metodologia  

 

A tarefa consiste na modelação tridimensional como base de trabalho para a realização de 

uma visita virtual sensorial, passível de suscitar sensações e assim apelar às mais variadas emoções, 

permitindo que essa compreensão do espaço decorra da experiência de navegação do utilizador no 

meio virtual. De modo a cumprir os objetivos propostos, foi elaborado um plano estruturado de 

forma a serem abordados os pontos essenciais, bem como sistematizar a informação do processo 

de trabalho a realizar. Desta forma optou-se por seguir a seguinte metodologia: 

 

 Fazer um levantamento do estado de arte dos sistemas de realidade virtual imersiva, das 

suas origens, de modo a conhecer os tipos de RV existentes, as suas características, e 

técnicas específicas dos diferentes dispositivos, visto que existe uma exaustiva lista de 

interfaces existentes, que ao logo da última década surgiram de forma exponencial. Deste 

modo procura-se entender de que forma é que a tecnologia e os seus componentes 

funcionam, e como se podem adaptar para a implementação desta área de estudo 

concreta: uma visita sensorial. 

 

 Mostrar de que forma a realidade virtual pode ter um papel a desempenhar nas mais 

diversas áreas, considerando casos práticos e alguns exemplos de aplicação de Realidade 

Virtual à Arquitetura. Este levantamento permite-nos ainda conhecer que iniciativas foram 

tomadas nesta área e as motivações para recorrer ao auxílio destes instrumentos menos 

usuais. 

 

 Realizar diversos levantamentos, técnicos e empíricos, os quais envolvem fazer várias 

visitas ao local, executando o percurso definido para a viagem virtual no espaço Gulbenkian 

e analisar cada ponto que possa ser de interesse desenvolver no ambiente virtual. 

 

 Desenvolver a construção de um modelo tridimensional para ser usado como ambiente de 

realidade virtual, averiguar as potencialidades e limitações desta tecnologia. O 

desenvolvimento deste modelo será o ponto central do trabalho, será através dele que se 

implementará outras tecnologias, por uma equipa multidisciplinar, onde se pretende criar o 

melhor ambiente virtual sensorial no espaço de tempo que nos foi possível.  
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 Desenvolver uma metodologia de modelação que está dividida em três etapas: 1) 

levantamento do objeto de estudo; 2) criação do modelo tridimensional otimizado; 3) 

construção e otimização qualitativa e quantitativa do ambiente virtual  

 

 Testar o ambiente desenvolvido e todos os seus componentes, registar a performance dos 

ensaios independentes, e verificar os resultados obtidos que permitam averiguar: 1) a 

qualidade do modelo, 2) a eficácia do ambiente, 3) a validação da experiência sensorial. 

Deste modo pretendeu-se avaliar os pontos fortes e pontos fracos de todos os 

componentes desta experiência de modo a poder melhorá-la, validando a sua aplicação na 

área da arquitetura não esquecendo a sua transversalidade a outras áreas.  

 

Por último pretendeu-se com todas estas etapas contribuir para o objetivo final da pesquisa, 

que é alcançar uma visualização eficiente num ambiente de Realidade Virtual imersiva em tempo 

real, adquirindo conhecimento sobre as potencialidades desta tecnologia para a sua aplicação 

como uma ferramenta válida e eficaz em todas áreas onde ela possa ser útil.  
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Figura 1 – Organograma da metodologia do trabalho desenvolvido.    
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1.3 Organização da dissertação  

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução ao 

problema, define os objetivos, descreve a metodologia e as razões pelas quais foi desenvolvida. Dá 

a conhecer qual a estrutura da dissertação.  

No segundo capítulo, Estado da Arte, dá-se a conhecer os antecessores do conceito de 

realidade virtual e a precedência tecnológica necessários para entender a base desta dissertação e 

o projeto por trás disso. O capítulo faz uma breve referência histórica dos dispositivos mais 

marcantes e dos seus criadores, demonstrando a evolução dos mesmos. Seguidamente enumera-se 

os diferentes tipos de realidade virtual e dá-se a conhecer a estrutura necessária para criar um 

ambiente de realidade virtual e quais os elementos chave. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia para a criação dos modelos virtuais, apresenta a 

estrutura do trabalho realizado abordando o levantamento de dados, os conceitos da modelação, 

da texturização, da iluminação e uma apresentação do programa Unity3D e das suas 

potencialidades. 

O quarto capítulo foca-se sobre o Caso de Estudo e apresenta o método utilizado neste 

projeto com mais detalhe. Apresenta o caso do estudo e uma breve explicação do espaço 

Gulbenkian. A criação do modelo envolvente, do modelo do interior - o Edifício Sede - e por fim do 

modelo do exterior - o Anfiteatro ao ar livre. Apresenta também o trabalho desenvolvido pelo 

grupo de trabalho criado sobre o Unity3D e os testes feitos ao ambiente virtual criado.  

No quinto capítulo, Discussão e Conclusão, discutem-se os resultados alcançados, 

sistematizam-se as principais ilações a retirar do trabalho desenvolvido e reflete-se sobre os passos 

futuros nesta área em particular. 
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2. Estado da Arte 

 

Neste capítulo pretende-se definir o conceito de Realidade Virtual e a origem da tecnologia, 

explorando diversos aspetos teóricos e filosóficos considerados pelos seus percursores. Pretende-

se ainda enquadrar a Realidade Virtual na história do CAD2 e dar a conhecer a tecnologia por detrás 

dos diversos tipos de Realidade Virtual, bem como a amplitude da sua aplicação nas mais diversas 

áreas.  

 

“Virtual reality is the effort to create an encompassing, simulated 

environment that provides a natural and intuitive way for humans to interact with 

computers. Such immersive virtual environments may perhaps best be described as 

"the integration of computer graphics and various input and display technologies 

to create the illusion of immersion in a computer generated reality". Several terms 

– virtual environments, virtual worlds, VR, synthetic worlds, artificial reality, 

cyberspace, reality engines, and telepresence - are commonly used interchangeably 

to denote virtual reality. Although people sometimes create their own definitions 

for these terms, the above definition is generally accepted as an adequate 

description of virtual reality.” 

NSA (1992), Virtual Reality, DOCID: 3929132 

 

A realidade virtual pode ser definida como um meio ou uma tecnologia de interface 

avançada que cria uma realidade fictícia, em tempo real a qual, através de estímulos sensoriais, a 

permite compreender como uma realidade próxima ao universo real. Através de um sistema 

computacional composto de simulações interativas, este universo de símbolos e ícones, deteta a 

posição e as ações do usuário e fornece e substitui o feedback para um ou mais sentidos, criando a 

sensação de imersão e presença num mundo real. O objetivo dessa tecnologia é recriar ao máximo 

a sensação de realidade para o utilizador, levando-o a adotar essa interação como uma de suas 

realidades temporais. Para isso, essa interação é realizada em tempo real, com o uso de técnicas 

computacionais e de equipamentos que ajudem na ampliação do sentimento de presença do 

utilizador. 

 

                                                           
2 Computer aided design 
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2.1 Breves apontamentos sobre a Realidade Virtual 

 

Atualmente, a computação gráfica é usada em vários domínios da nossa vida. Nos últimos 

anos, o rápido desenvolvimento da tecnologia quer em hardware (processadores, placas gráficas) 

quer em software (motores de jogos, simuladores), tem proporcionado computadores cada vez 

mais velozes no processamento e melhores na capacidade de resolução de algoritmos complexos 

de iluminação e texturas. A ideia de que o acesso à realidade virtual era apenas para alguns mais 

abastados, rapidamente se reverteu devido ao número vertiginoso de atualizações que são 

lançados ao mercado e que consequentemente os torna mais baratos, tornando-se possível para 

todos explorar o mundo da computação gráfica e consequentemente da exploração da realidade 

virtual.  

Todo este fascínio por uma nova realidade, o querer ver o mundo envolvente imaginário em 

outras dimensões e experimentar algo que não é acessível na vida real ou que ainda não existem, 

vai muito para além dos gráficos ou da computação em si. Faz parte da natureza humana querer 

explorar mais. O mundo da realidade virtual (em teoria) não tem fronteiras nem restrições e pode 

ser criado e manipulado à nossa imagem, pode-se entrar e interagir com esse mundo livremente. A 

criação desse mundo deve-se muito ao avanço da computação gráfica, a qual paralelamente ao da 

realidade virtual, disponibilizou desde logo ferramentas para a elaboração de modelos 

tridimensionais. Estes também foram evoluindo, deste a mera criação de figuras geométricas 

simples, a estruturas mais complexas como sistemas de parametrização e generativos da forma.  

Atualmente existem inúmeras ferramentas de modelação tridimensional direcionadas para a 

arquitetura, com por exemplo, Autocad, Rhino3D, 3DMax, Blender, Maya, entre outros. No 

entanto, na arquitetura, este tema tem muito mais potencialidade do que o uso que lhe é dado: 

nada mais do que meramente um uso de visualização. Com o surgimento de novas metodologias 

como BIM – Building Information Model - onde com um modelo tridimensional vem associada uma 

base de dados sobre o edifício poderá a realidade virtual vir a potencializar esta associação tirando 

partido da informação que estes modelos contêm. 

Neste capítulo far-se-á um estudo abreviado sobre a Realidade Virtual, o seu aparecimento, 

como evoluiu, e de que forma os principais pioneiros delimitaram o caminho para a realidade 

virtual como a conhecemos hoje (Mandal, 2013) (Mazuryk, 1999). 
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 1838 - Fotos e óculos estereoscópicos: Em 1838, Charles 

Wheatstone demonstrou que o cérebro processa as diferentes 

imagens bidimensionais em cada olho. A colocação de imagens 

estereoscópicas lado a lado através de uns óculos 

estereoscópios deu ao usuário uma sensação de profundidade e 

imersão, criando cenários aparentemente tridimensionais 

 

 1929 - Link Trainer, The First Flight Simulator: Em 1929, Edward 

Link criou o "Link Trainer". Foi considerado como o primeiro 

simulador de voo comercial, completamente eletromecânico.  

Link usou o conhecimento de bombas, válvulas e tubagens que 

ganhou no negócio do pai “Link Piano and Organ Company” para 

criar um simulador de voo que respondesse aos controles do 

piloto e permitisse uma leitura precisa sobre os instrumentos 

nele estavam incluídos. Inclusive continha um pequeno 

dispositivo a motor para simular turbulência e distúrbios de um 

avião. Este simulador tornou-se a maneira mais segura de treinar 

pilotos para a IIª Guerra Mundial 

 

 1950 - Sensorama de Morton Heilig: Em meados dos anos 50, o diretor de fotografia Morton 

Heilig desenvolveu a Sensorama (patenteada em 1962). Este dispositivo correspondia a uma 

cabine que estimularia todos os sentidos (visão, audição e olfato) e a própria cadeira vibrava. 

Estava equipado com alto-falantes estéreo, uma tela 3D estereoscópica, ventiladores e 

geradores de cheiro. O Sensorama foi projetado para mergulhar totalmente o indivíduo no 

filme, tendo sido produzidos variadíssimos filmes promocionais. 

   

Figura 2 - Óculos Estereoscópicos 
[en.wikipedia.org] 2017 

Figura 3 - Link Trainer. Modelo e 
controladores. [en.wikipedia.org] 
2017 

Figura 4 - Fotografia e ilustração publicitária e um desenho técnico do Sensorama. [cineuropa.org e 
intelligentheritage.wordpress.com] 2017 
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 1965 - The Ultimate Display de Ivan Sutherland: Ivan Sutherland 

descreveu o "Ultimate Display" como um dispositivo que 

sobreponha objetos virtuais em wireframe3 à sala onde o 

dispositivo estava inserido. Eis de surge o pela primeira vez o 

conceito de Realidade Aumentada, que passa pela integração de 

informações virtuais a visualizações do mundo real. O sistema de 

Sutherland incluía: um mundo virtual visto através de um HMD 

(Head Mounted Display) tornado mais realista através de som 3D e 

feedback tátil. Este sistema tornou-se um modelo central para os 

conceitos que abrangem a Realidade virtual imersiva hoje.  

 

  1968 - Sword of Damocles: Em 1968, Ivan Sutherland e o seu 

estudante, Bob Sproull criaram o sistema virtual que aliava a 

Realidade Virtual com Realidade Aumentada, intitulado de “Sword 

of Damocles”.  A espada de Damocles era um aparelho mecânico 

ligado a um computador e a um HMD, ao qual o usuário teria de 

ser conectado. Tratava-se de um engenho suspenso do teto, 

grandes dimensões e muito pesado para qualquer um puder usar 

confortavelmente. Os gráficos gerados por computador eram salas 

e objetos de estrutura muito básica.  

 

 1971 - GROPE: Foi o primeiro protótipo de um sistema de “force 

feedback4”. Consistia num sistema de braços inspirados nos braços 

robóticos, o “Aragonne Arm”. Serviria para simular a ligação de 

átomos. Foi criado na Universidade da Carolina do Norte em 1971. 

 

 1975 - VIDEOPLACE: foi criado por Myron Krueger, esta realidade 

artificial definida como sendo "um ambiente conceitual, sem 

existência". Um projeto permitia aos utilizadores desenharem, 

jogarem jogos e experimentarem efeitos gráficos através de 

sensores. Neste sistema as silhuetas dos utilizadores eram 

                                                           
3 Tipo de apresentação de objetos representados apenas por vértices e arestas. 

4 Consiste na simulação de atributios físicos como o peso, permitindo ao utilizador interagir com objetos virtuais usando o 

toque. 

Figura 5 - O sistema "The Ultimate 
Display.[excelsior.asc.ohio-
state.edu] 2017 

Figura 6 - Swords of Damocles 
[excelsior.asc.ohio-state.edu] 2017 

Figura 7 - Sistema GROPE 
[excelsior.asc.ohio-state.edu] 
2017 

Figura 8 - VIDEOPLACE 
[thedigitalage.pbworks.com] 
2017 
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monitorizadas pelas câmaras eram foram projetadas numa tela de grandes dimensões. Os 

participantes conseguiam interagir devido às técnicas de processamento de imagem que 

determinavam as suas posições no espaço bidimensional da tela. 

 

Figura 9 – Interação com o VIDEOPLACE [inventinginteractive.com e medienkunstnetz.de] 2017 

 
 1981 - VCASS: Thomas Furness, nos Laboratórios de 

Pesquisa Médica Armstrong da US Air Force, desenvolveu, 

em 1981, o simulador de sistemas aéreos acoplados 

visualmente a um simulador de voo avançado. Pretendia-se 

apresentar informações de sensores de imagem em displays 

virtuais e tornar os sistemas menos complexos para facilitar 

o seu entendimento e operação. Havia espaço limitado no 

cockpit para monitorar e controlar tanto o voo como o 

combate. Thomas criou este sistema de realidade 

aumentada para exibir mais informações aos pilotos num 

ambiente virtual de combate 

 

 1985 - The DataGlove e The Eyephone e em 1989 – The Data Suit: A empresa VPL fundada por 

um dos pioneiros da realidade virtual, Jaron Lanier, criou e produziu em 1985 com grande 

sucesso as populares DataGlove e o Eyephone. O Eyephone era um HMD que através do 

controlo dos movimentos da cabeça tornava a experiência virtual mais imersiva. Sendo 

possível observar a mão que estava ligada ao DataGlove, que consistia numa luva que 

mimetizava os movimentos da mão e se interagia com o mundo virtual. O Data Suit, 

desenvolvido uns anos mais tarde, 

consistia num fato que transmitia sinais 

eletrónicos fazendo corresponder os 

movimentos do utilizador ao computador, 

muito à semelhança do Data Glove. 

 

 

Figura 10 - Piloto com o sistema VCASS 
[voicesofvr.com] 2017 

Figura 11 - DataGlove, Eyephone e o Data Suit 
vrwiki.wikispaces.com e en.wikipedia.org] 2017 
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 1985 - BOOM: O dispositivo Binocular Omni-Oriented Monitor foi 

desenvolvido pela empresa Fake Space Labs. O BOOM era 

constituído por dois monitores CRT que podiam ser vistos através 

de orifícios para os olhos. O utilizador imersivo podia pegar na 

caixa do BOOM, mantê-la posicionada com olhos e passá-la pelo 

mundo virtual; para isso contava com uma ligação mecânica de 

alguns braços rígidos usada para medir a posição e orientação de 

um ponto livre (ligado ao final da estrutura) em relação à base. 

 

 1985 - Walkthrough Project: É um projeto criado na segunda 

metade da década de 1980 na Universidade da Carolina do 

Norte. O objetivo do Projeto Walkthrough foi criar sistemas de 

computação gráfica interativos que permitem a um utilizador 

navegar num modelo arquitetónico virtual, simulando uma 

caminhada. Contudo, ao longo dos anos, o projeto 

Walkthrough serviu para desenvolver muitos outros sistemas, 

cada um com objetivos diferentes: melhorar os motores gráficos; impulsionar o 

desenvolvimento de métodos localização e orientação; permitir aos utilizadores avaliar os 

sistemas de modo a identificar e analisar o comportamento das pessoas num espaço virtual, 

entre outras coisas. O objetivo a longo prazo seria desenvolver um sistema de visualização, 

pessoal e portátil, permitindo aos utilizadores interagir com modelos de elevada 

complexidade, recebendo feedback realista propriocetivo e auditivo.  

 

 1992 – CAVE: (Cave Automatic Virtual Environment) é um 

sistema de realidade virtual e de visualização no qual, em 

vez de se usar um HMD, são projetadas imagens 

estereoscópicas nas paredes de uma sala. O utilizador deve 

usar óculos LCD com obturador para obter a experiência 

tridimensional em seu torno. Esta abordagem assegura uma 

qualidade e resolução superiores de imagens e um campo 

de visão mais amplo em comparação com sistemas baseados 

em HMD. 

 

Figura 12 - Dispositivo BOOM 
[fakespacelabs.com] 2017 

Figura 13 - Modelo do Walkthrough 
Project [cs.unc.edu] 

Figura 14 – CAVE [en.wikipedia.org] 
2017 
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 1990’s até 2017 - Realidade Aumentada: é uma 

tecnologia que apresenta um mundo virtual o qual 

enriquece o mundo real com objetos ou informações, 

em vez de substituir por completo o mundo real. Isso é 

feito através do uso de HMD com lentes transparentes, 

que auxiliam a sobreposição dos modelos virtuais aos 

objetos reais. Graças ao seu grande potencial, a 

realidade aumentada tornou-se um foco de muitos 

projetos de pesquisa no início dos anos 90 até aos dias 

de hoje, principalmente em dispositivos móveis. Em 

áreas como arquitetura, no auxílio à promoção e 

decisão de projeto, à construção no que toca a 

manutenção dos edifícios e com o BIM a desenvolver 

cada vez mais se irá apoiar em tecnologias desta 

natureza, que enriqueçam o processo de trabalho 

 

 2009 - VirtuSphere - Desenvolvido pela empresa com o 

mesmo nome, o sistema consiste numa esfera com 

dimensão suficiente para que o utilizador possa estar de pé 

no seu interior e realizar movimentos livremente. Para 

poder observar o ambiente que o rodeia, o jogador utiliza 

óculos 3D sendo assim inserido num ambiente de realidade 

virtual. 

 

 2012 até 2017 - Os Oculus Rift e a sua Sucessão: Em 2012, 

com 18 anos, Palmer Luckey criou seu primeiro protótipo 

VR. Luckey desenvolveu um produto que viria a ser conhecido 

como Oculus Rift. Este dispositivo liderou o caminho da era 

atual no desenvolvimento de realidade virtual e deu nova 

vida a essa tecnologia futurista promissora. O aparecimento 

do Oculus Rift despoletou no mercado muito entusiasmo, ao 

ponto de grandes marcas e empresas mundiais, como a 

Google, o Facebook ou a Samsung virem uma oportunidade de mergulhar na realidade virtual 

imersiva disponibilizando os seus dispositivos de modo mais acessível para os utilizadores. 

 

Figura 15- Exemplos de Realidade Aumentada 
[lifewire.com] 2017 

 

Figura 17 - Oculus Rift 
[en.wikipedia.org] 2017 

Figura 16 – VirtuSphere [virtusphere.com] 
2017 
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2.2 Estrutura de um ambiente virtual 

 

A realidade virtual junta três domínios: a máquina, o ambiente virtual e o utilizador. Deste 

modo, é criado um meio que projeta um mundo no qual o homem interage. Cada um dos três 

domínios tem a sua função e estão todos conectados entre si. A máquina permite que o ambiente 

virtual e o utilizador interajam e dentro dessa interação, vários comportamentos podem ser 

projetados ou modelados. O ambiente pode ser modelado independentemente do utilizador e vice-

versa. No entanto, são ambos dependentes da máquina. 

Os elementos estruturantes e fundamentais para a construção de um ambiente virtual são os 

seguintes (Wu, 2006):  

1) Interface (a máquina) 

2) Modelação (o mundo virtual) 

3) Representação (o cenário virtual) 

4) Interatividade 

5) Feedback sensorial 

6) Imersão (a sintonia mental e física) 

 

1).  O Interface pode ser executado, como vimos anteriormente, das mais variadíssimas 

formas. Visa ligar um utilizador ou vários entre si, sem que seja necessário envolver uma tecnologia 

muito avançada. Os utilizadores atuais, com um mero computador de casa, um HMD e um 

controlador, conseguem usufruir de um ambiente virtual em suas próprias casas. Contudo existem 

outros sistemas mais avançados como as CAVE’s, ou mesmo nos cinemas, onde podemos 

experimentar ambientes que conseguem provocar sensações muito mais intensas. Mas todas elas 

têm algo em comum, i.e., um sistema computacional que é caracterizado por (Halarnkar, 2012): 

 Mundo virtual; 

 Processador (computador ou dispositivo móvel); 

 Motor de simulação (software); 

 Placa gráfica (componente de processamento gráfico); 

 Diversos periféricos (interfaces); 

 INPUTS do utilizador real (ação); 

 OUTPUT do utilizador virtual (feedback). 

 

O processador, a placa gráfica, o motor de simulação, e os periféricos atuam como 

componentes internos no processo; os inputs e outpus funcionam como elementos externos do 
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sistema da Realidade Virtual. O mundo virtual consiste em dados, geométricos ou de outra 

natureza, que representam cenas virtuais com atributos visuais, sonoros, olfativos, cinemáticos, 

etc., que o especialista terá decidido definir para esse ambiente.  

 

É através da placa gráfica e de uma tela que essas representações são geradas para o 

utilizador. São estes componentes, que derivado às suas características, podem gerar ambientes 

mais ou menos realistas podendo influenciar bastante a experiência virtual; são eles os 

responsáveis pela visão final que o utilizador experienciará no ambiente virtual.  

 

A tarefa do motor de simulação é de simular, suportar e mimetizar o mundo virtual. É 

responsável pelas ações do ambiente virtual, pelo controlo do tempo, dos movimentos dos objetos 

ou dos utilizadores, bem como, das suas ações. Pode 

conter efeitos de otimização de imagem e um 

ambiente para programar o simulador. É neste que se 

conectam os periféricos para compatibilizar os 

movimentos ou outros mecanismos de simulação 

gráfica como os dispositivos de entrada e saída do 

utilizador. 

De um modo geral é assim que é constituído um 

ambiente virtual. No entanto é de salientar que nos 

dias de hoje a realidade virtual está presente na 

internet, através de redes de realidade virtual. Nestas 

redes os utilizadores estão fisicamente separados cada 

um com o seu dispositivo, no entanto, todos eles se 

encontram ligados e presentes no mesmo ambiente 

virtual através da internet. 

 

2). No que toca à modelação poderemos caracterizá-la de duas formas distintas: a modelação 

do objeto/primitiva e a modelação do ambiente virtual. A modelação de objetos corresponde às 

representações matemáticas dos objetos que queremos imitar ou simular, definidas através de 

operações booleanas ou através de algoritmos para esse efeito. Estes permitem atribuir maior 

detalhe e complexidade aos objetos, algo muito usado na área do CAD, e neste caso específico em 

Figura 18 – Processo do Interface. Adaptado de 
(Halarnkar, 2012) 
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CAAD5 (de Arquitetura). No entanto, a modelação de ambientes virtuais inclui vários processos 

onde se simula o modo como os utilizadores e o ambiente interagem um com o outro.  

 

Figura 19 - A modelação no centro da realidade virtual para Arquitetura 

 

Neste contexto, a modelação ganha outro significado. É definida como uma forma de 

interagir com o ambiente através de regras de comportamento básicas aplicadas aos possíveis 

utilizadores. Aqui o modelador à medida que cria/modela faz da exploração uma das ferramentas 

mais importantes envolvendo-se num modo de navegação visual e de envolvimento mental no que 

está à sua volta. Isto proporciona uma análise contínua e consequentemente uma resposta mais 

consciente que pode gerar outro meio de criar ou modificar o ambiente. No entanto, é necessário 

ao mesmo tempo um distanciamento da representação tridimensional para que se possa centrar o 

seu foco no modelo virtual total, pois poderá existir mais que um espaço nesse mundo e terão de 

ser conjugados. Um ambiente virtual poderá conter diferentes cenas como é o caso da 

                                                           
5 CAAD – Computer Aided Architectural Design 
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GULBENKIAN TOUR. Quando estamos perante duas cenas distintas existe uma manipulação do 

espaço modelado visando criar um comportamento espectável do utilizador na própria modelação. 

Para isso basta a diferente colocação dos objetos no caminho do utilizador, por exemplo, o que 

permite teorizar ou refletir sobre trajetórias, a cognição, as sensações, e outras áreas relacionadas 

com a psicologia ou com a interação humana com este tipo de dispositivos. 

 

3).  A representação de ambientes pode ser visual ou não-visual ou a combinação das duas. A 

maioria dos ambientes virtuais é representada como cenas 3D, muitas vezes apresentadas em 

detalhes de elevado realismo. As representações visuais podem ser de referências reais – 

urbanizações, edifícios, florestas - ou de natureza abstrata, como gráficos matemáticos ou outros 

que não tenham uma relação direta com a realidade. Nos ambientes mais complexos, o utilizador é 

representado sob meio de um avatar a partir do qual ele pode observar e ver o que está 

imediatamente à sua volta. 

 

4). A interatividade pode ser definida como as ações/instruções que o utilizador tem 

disponíveis dentro do ambiente/sistema. Neste âmbito temos dois tipos de interatividade: uma da 

relação Homem-Máquina; outra segundo a ação sensorial. A habilidade de interagir com o mundo 

virtual, navegando por ele, manipulando objetos, vai estabelecer qual será o nível de imersão do 

utilizador, mas esta também vai depender da complexidade que o sistema consegue criar. Para que 

o ambiente virtual pareça autêntico, deverá responder às ações do utilizador preferencialmente. 

 

 

Figura 20 - Ciclo de Interatividade e Feedback Sensorial Adaptado (McMahan, 2016) 
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5). O feedback sensorial é o retorno sensorial que o utilizador recebe após a realização 

de uma tarefa ou ação; é uma característica da interatividade. Num ambiente de realidade virtual, 

os utilizadores obtêm maior retorno sensorial do que nas outras tecnologias. Este retorno é 

essencial para a realidade virtual. O utilizador tem a vantagem de se deslocar, de manipular e de 

verificar outros pontos de vista que outras tecnologias não possuem. Dependendo do sistema, se é 

mais ou menos imersivo, o que acontece é que estamos a ter feedback real de um mundo virtual, 

no qual podemos experimentar mundos imaginários com os nossos sentidos. 

 

6). Por último, e talvez uma das características mais importantes da realidade virtual, é a 

Imersividade. Podemos defini-la como física ou mental. O utilizador pode explorar e reconhecer o 

ambiente como sendo o alternativo ou o mundo presente de um outro ponto de vista. A sensação 

de imersão, ou da sua presença no mundo, pode ser completamente mental ou física ou ambas. 

Qualquer ambiente de realidade virtual começa por ser física, nem que seja só pelo facto de ter de 

usar uma série de periféricos que o agarram à realidade presente, os quais se tornam 

indispensáveis para qualquer sistema virtual. Anteriormente observámos uma série de dispositivos 

como luvas, capacetes HMD e inclusive fatos que estimulam os sentidos do utilizador por via 

tecnológica. A imersão mental é o objetivo dos criadores dos sistemas e ambientes virtuais, na qual 

se pretende, que os utilizadores estejam completamente embebidos psicologicamente e 

emocionalmente. Tais sistemas criam momentos suspensos ou de ausência do mundo presente. E 

por aqui chegamos ao modo como podemos classificar os sistemas de realidade virtual através do 

seu grau de imersividade (Wu, 2006) (Mandal, 2013): 

 Não-Imersivos; 

 Semi-Imersivos (Sensorialmente Imersivos) 

 Imersivos (Imersividade Neural) 

 

Um ambiente não-imersivo é geralmente experienciado com um computador ou portátil, 

onde o ambiente virtual é simulado sem nenhum uso específico de hardware ou de outros 

dispositivos, podendo facilmente executar várias aplicações. Este nível é também denominado de 

“Desktop VR Systems”, onde o utilizador visualiza o ambiente virtual através do ecrã/monitor. Pode 

interagir, mas não está imerso. A ilusão de imersividade está na composição do software e do 

feedback deste perante as ações do utilizador. 

 

O sistema semi-imersivo é uma versão melhorada do nível anterior. Tem um sistema de 

localização e de locomoção, podendo manipular a sua georreferenciação com dispositivos como 

comandos de consola ou joystick. No entanto, no que toca à visualização, ainda são suportados por 
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ecrãs ou projetores com projeção estereoscópica, onde se recorre a óculos LCD para criar um 

mundo tridimensional mais próximo do utilizador. Neste nível em particular, a modelação do 

ambiente desempenha um papel importante e fundamental para a ilusão da imersividade, visto 

que o utilizador pode navegar dentro do ambiente virtual que lhe proporciona um nível de 

imersividade um pouco mais elevado. É o caso das CAVE’s, onde o utilizador está rodeado por 

projeções do ambiente ao seu redor interagindo com ele. 

 

Por último, existem os sistemas imersivos, onde o utilizador está completamente embebido 

no ambiente virtual, com o auxílio de um capacete HMD o qual transmite uma visão estereoscópica 

de acordo com a sua posição e orientação. Estes sistemas podem ser aprimorados através de 

interações auditivas, hápticas e outras sensoriais. Este nível de realidade virtual representa a 

imersividade total. Realiza o grande objetivo ou conceito de realidade virtual, onde o ambiente 

virtual está em simbiose com a mente humana. A imersividade física desvanece-se, enquanto se 

projeta a consciência do utilizador no mundo virtual e esse mesmo mundo projeta-se 

sensorialmente e diretamente no seu cérebro. 

  

 
Figura 21 – Esquema do que engloba a Imersividade. 
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2.3 Conceitos chave de um ambiente virtual 

 

Sendo o objetivo principal o de simular o mundo real, para além dos elementos necessários 

para a construção de um ambiente virtual, existem outros fatores importantes, um pouco mais 

técnicos, mas que estão diretamente relacionados com elementos que foram referidos 

anteriormente e são eles (Halarnkar, 2012): 

 Realismo  

 Resolução de imagem 

 Frame rate 

 Latência 

 Navegação 

 

A simulação do realismo é o objetivo principal dos ambientes virtuais. Devemos procurar 

proporcionar as mesmas experiências sensoriais que o utilizador teria no mundo real. É uma tarefa 

complexa visto que queremos que seja a mais fidedigna possível. No entanto, tem de ser 

equilibrada com uma solução viável, no que toca aos dispositivos usados, no tempo despendido na 

construção do ambiente, nos programas de computação gráfica, ou seja, criar uma solução com 

uma relação custo/benefício possível aos meios existentes para que seja exequível e minimamente 

credível. 

 

A resolução da imagem define o detalhe que uma imagem contém. O termo aplica-se a 

imagens digitais “raster”, imagens de filmes e de outros tipos. Estas imagens geradas por 

computador são constituídas por pixéis. O tamanho e o número destes variam de acordo com o 

tamanho e a resolução da tela. Quanto maior for a resolução, mais detalhes terá a imagem. O 

termo resolução geralmente é considerado equivalente à contagem de pixéis em imagens digitais. 

Quanto maior for a quantidade total de pixéis, melhor será a qualidade de imagem transmitida.  

 

 

 

Figura 22 - Exemplos de vários tipos de resolução. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-PT&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.pt&sl=en&sp=nmt4&tl=pt-BR&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel&usg=ALkJrhiA7to19Sc5sAaK9pzuDx4IF_oUzw
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Frame rate, ou unidade de cadência, é a cadência com que as imagens são mostradas 

consecutivamente por segundo, e é expresso em frames por segundo (FPS – Frames per second). 

Esta é a unidade de medida de qualquer dispositivo visual, como uma câmara de vídeo, um 

projetor, um monitor, na computação gráfica. A frame rate é expressa pela unidade internacional 

Hertz (Hz) que significa ciclos por segundo. O grande objetivo é o de alcançar um ciclo rápido de 

imagens, contínuo e fluido, onde a imagem mais antiga é substituída por uma nova a uma alta 

frequência. Sendo que, nós humanos, estamos habituados a uma velocidade de reação, torna-se 

necessário procurar manter a velocidade de reação, caso contrário, os sentidos do utilizador 

começam a ficar confusos e isso irá gerar um conflito sensorial no utilizador, perdendo-se a 

autenticidade e a imersividade do ambiente. 

 

A perca de autenticidade do ambiente virtual, resultante das ações do utilizador não serem 

sincronizadas com o que está a visualizar ou a sentir, significa na gíria que o ambiente virtual está 

com “lag“. A Latência, o termo mais científico, é um importante fator no grau de realismo e de 

tolerância no mundo virtual, pois pode causar para além da perda de ligação com o ambiente, a 

indisposição do utilizador, provocando tonturas ou até mesmo enjoos. Este fator tem efeitos 

dramáticos no sistema que se está a criar, logo, um dos objetivos de cada configuração de realidade 

virtual é de manter a latência tão baixa quanto possível para o máximo de realismo. 

 

A navegação envolve a movimentação do utilizador e este deve ser capaz de mover e girar 

o corpo e a visão (câmara a ele associado). Isto é conseguido através de dispositivos como um 

comando, um teclado e rato, e um capacete HMD. As tarefas de navegação têm dois componentes 

principais: Waypoint, que envolve mover-se da localização atual para o ponto desejado; e Way-

finding que se refere a encontrar e estabelecer rotas para escolher a viagem que pretende fazer no 

ambiente virtual.  
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2.4 Realidade virtual aplicada à arquitetura 

 

Os recentes avanços tecnológicos proporcionam um processamento rápido e uma 

capacidade para gerar visualizações, não só complexas para poderem representar espaços 

arquitetónicos, como também atingir um nível de realismo e aproximação ao real. Todo este 

potencial aplicado na área da arquitetura e construção, com simulações virtuais que podem trazer 

vastos contributos profissionais para os projetistas, como também para os clientes e utilizadores 

finais dos seus projetos (Duarte, 2007). 

 

Podemos observar que a realidade virtual já começa a demonstrar seu grande potencial na 

arquitetura, na engenharia e na construção. Começamos a assistir a um gradual uso de ferramentas 

de visualização em tempo real desde a fase de conceção à manutenção do próprio edifício, 

podendo desempenhar um papel importante em todas as etapas do processo de construção de um 

espaço arquitetónico. Da sua conceção à avaliação de diferentes propostas, da deteção de conflitos 

à eliminação de problemas de construção, da exequibilidade à manutenção deste antes sequer de 

começar a ser construído. Esse espaço pode ser criado como sendo uma experiência virtual 

navegável, interativa e imersiva enquanto ainda está sendo projetado, de modo a que arquiteto 

possam experimentar o espaço e fazer as alterações antes que a fase de construção inicie. A fase de 

construção deixa muito pouco espaço para alterações e a realidade virtual permitiria que um 

modelo fosse criado e modificado, de modo a satisfazer as exigências dos clientes e que as 

mudanças dispendiosas fossem evitadas durante ou após a construção. 

 

Pode-se então fazer uma distinção entre dois usos dentro da área da arquitetura (Whyte, 

2002): 

- Uso de integração de sistemas, usado dentro das equipas projetistas, com modelos 

criados para auxílio do processo arquitetónico e de construção; onde existe uma integração de 

especialidades ligadas à execução da obra, criando um protótipo virtual onde são simulados os 

processos de construção e operação, reutilizando o modelo em diferentes fases do processo. Com o 

uso recorrente à criação de modelos BIM, facilmente de poderá simular por exemplos o impacto 

que a luz solar pode ter num determinado espaço a diferentes horas do dia ou qual a solução 

construtiva que melhor de adapta a um determinado terreno, entre outros exemplos. 
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Figura 23 - Realidade virtual associada ao BIM. [thebimhub.com] 2017 

 

- Uso de interface com o cliente, fora das equipas de projetistas, com modelos criados para 

promover os empreendimentos dotados de uma maior interação e imersão, oferecendo ao cliente 

uma maior compreensão da solução arquitetónica e uma escolha de opções limitadas, podendo 

reutilizando os modelos em vários projetos diferentes. A sensação de estar realmente estar dentro 

de um edifício faz da realidade virtual uma ferramenta incrivelmente poderosa para comunicar a 

intenção do projeto. Os clientes, geralmente, muitas vezes não têm a capacidade de entender os 

desenhos técnicos que fazem parte de indústria e a realidade virtual pode evocar numa experiência 

simulada, uma resposta sensorialmente esmagadora exatamente da mesma maneira que a 

arquitetura física proporcionaria. Poder-se-ia ir além das capacidades visuais e sonoras e 

desenvolver mecanismos para sentir as texturas e experienciarem as suas fragrâncias. Os 

promotores imobiliários e os construtores veem na realidade virtual uma forma de potenciar as 

suas vendas ou fazer sobressair os seus projetos, derivado ao grande potencial de testar junto dos 

seus clientes as construções ou obras que ainda não estão construídas e assim obter 

financiamento. 

 

Figura 24 - Realidade virtual associada à promoção imobiliária. [realtybiznews.com] 2017 
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3. Metodologia para criação dos ambientes virtuais 

 

Para a criação dos modelos virtuais do caso de estudo, foi necessário recolher previamente 

informação técnica e visual sobre o edifício e o jardim a fim de executar as várias técnicas de 

modelação conhecidas, exploradas mais adiante, para a realização do ambiente visualmente 

detalhado e imersivo.  

Os ambientes foram criados com vista à visualização tridimensional através de óculos 3D e de 

uma tela de projeção, onde a interação com o movimento seria feita com um comando de consola, 

ligado a um computador central. Apesar de serem essas as plataformas a serem testadas e 

utilizadas pelo utilizador comum, também houve uma adaptação para que se pudesse utilizar um 

computador com ecrã convencional por meio de interação com rato e teclado. Pretendia-se testar 

o seu uso através da internet, em qualquer computador e por qualquer utilizador, proporcionando 

uma fácil utilização e rapidez do seu uso.  

O processo de criação dos modelos envolve várias fases distintas, as quais correspondem aos 

diversos passos necessários a dar ao tratamento da informação. Deste modo, possibilita que a 

informação analógica possa ser transformada em informação digital a fim de ser utilizada na 

construção do modelo. O processo é composto pelos seguintes processos: 

 

 Levantamento de dados geométricos e não geométricos 

 Modelação das primitivas 3D  

 Texturização 

 Iluminação  

 Criação do ambiente de realidade virtual  

 

O tratamento de plantas cortes e alçados e dos demais elementos técnicos foram feitos no 

programa Autocad. Para o tratamento de fotos, para servirem de base para a modelação ou para a 

criação de texturas foi utilizado o Photoshop. Quando à modelação, numa fase inicial, pretendeu-se 

executar em Revit, introduzindo um pouco da metodologia BIM neste processo, modelando à 

medida que se ia analisando o projeto bidimensional. Contudo a informação era tão escassa e 

pouco rigorosa que infelizmente tomou-se a decisão de não usar o Revit. Portanto o programa 

escolhido para a modelação foi o 3dStudioMax 2013, que serviu também para testar a texturas a 

iluminação e a animação. 3dStudioMax é um software de visualização repleto de recursos para criar 
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renderizações de perspetivas em 3D, bem como animações de vídeo. Relativamente ao tratamento 

dos sons foi utilizado o programa Audacity. 

No que toca à visualização o programa escolhido foi Unity 3D; é neste ambiente que todos os 

outros componentes eletrónicos interagem. O Unity é um motor de jogo (Game Engine) e um 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), com um editor integrado, fluxo de trabalho de 

ativos, criador de cena, scripts, redes entre outras características. Ou seja, foi criado para ser um 

programa base que permite o rápido desenvolvimento de um jogo, ou de qualquer outro ambiente 

virtual, permitindo que o usuário esteja mais envolvido na criação do conteúdo e em outros 

aspetos como os gráficos das cenas, ou sons, ou interações a desenvolver. Tem um 

desenvolvimento centrado em conteúdo, scripts em C #.NET ou JavaScript, uma forma mediada de 

interface gráfica de usuário; implantação para a internet via webrowser, entre outras 

características.  

 

 

Figura 25 - Organograma da construção do ambiente virtual. 
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3.1. Levantamento de dados geométricos e não geométricos 

 

O levantamento de dados é um processo de investigação, de procura de informação e 

documentação, quer seja desenhada, fotografada ou até mesmo escrita, que servirá de referência 

ao desenvolvimento do modelo virtual. Visto que para esta visita implicaria o uso de técnicas de 

imersividade com o objetivo de avaliar o impacto sensorial dos elementos arquitetónicos, seria 

necessária informação mais detalhada do que daquela que normalmente se usaria para a criação da 

modelação tridimensional tradicional. Iniciou-se o levantamento de informação sobre o jardim e o 

edifício, nas mais variadas formas, recolhendo diferentes tipos de dados, em quatro categorias 

principais, nomeadamente:  

- Levantamento topográfico; 

- Levantamento técnico (plantas, cortes e alçados); 

- Levantamento fotográfico; 

- Levantamento sonoro. 

 

Este levantamento de dados é um processo moroso e, neste caso particular, burocrático, 

visto que, envolveu ter de ir às entidades responsáveis pelo património edificado da Instituição e 

requisitar elementos ou fazer pedidos de autorização para que esse levantamento pudesse ser 

realizado. É necessário despender muito tempo, principalmente quando a informação, por vezes, 

não é compatível entre si. As inúmeras visitas ao local e ao percurso sensorial, inicialmente definido 

foram de extrema importância, pois a cada visita realizada a perceção do espaço, dos objetos e das 

sensações por eles criados, tornava-se mais clara e mais detalhada à medida que o trabalho se ia 

desenvolvendo. As peças mais importantes foram os desenhos técnicos cedidos pela Fundação, 

pois foram estes que serviram de base de trabalho, apesar de não conterem toda a informação 

necessária, pois a sua escala não oferecia o pormenor suficiente e necessário para o trabalho em 

questão. Para resolver essa situação o levantamento fotográfico forneceu a maior parte da 

informação detalhada sobre as restantes características dos espaços a modelar, como detalhes 

arquitetónicos, objetos característicos de cada espaço, e vistas de zonas que não estaria presente 

nos desenhos. 

 

Figura 26 – Fotos de alguns objetos mais marcante no espaço da Sede da Gulbenkian 
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3.1.1. Levantamento topográfico 

 

Para o levantamento topográfico foi fornecida uma planta com a altimetria do espaço do 

jardim, feito aquando do levantamento das variadas espécies vegetais presentes no Jardim. 

Também foram usadas plantas topográficas camarárias à escala 1:1000 de diferentes anos, para 

completar alguma informação em falta. Ambos os levantamentos vinham em formato digital, o que 

permitiu compará-los facilmente entre si e verificar se estavam de acordo com o existente. 

 

Figura 27 - Levantamentos planimétricos e topográficos da área da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG). Créditos: FCG.  

 

Após essa comparação utilizou-se o 

levantamento mais detalhado, o do 

levantamento de espécies vegetais, para fazer o 

modelo tridimensional do terreno, pois era o 

levantamento com mais pormenor e que 

garantia uma maior exatidão A partir desse 

levantamento foi possível retirar as curvas de 

nível para a modelação do terreno e referenciar 

os modelos dos vários edifícios da Fundação.  

 

Figura 28 - Planta do levantamento de espécies vegetais. 
Créditos: FCG.  
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3.1.2. Levantamento técnico (plantas, cortes, alçados)  

 

Como já foi referido, as peças desenhadas foram de extrema importância, tendo sido 

disponibilizadas pela Fundação. Os desenhos técnicos, à escala 1:100, onde foi necessário organizar 

layers, separar os desenhos em desenhos de menor dimensão, apagar informação não relevante, 

ou seja, trata-los de modo a poderem ser 

convenientemente usados, e a partir dos quais o modelo 

digital foi desenvolvido.  

Uma vez reunidos os elementos foi utilizado um 

software de desenho vetorial, o AutoCAD. Este permitiu 

criar desenhos bidimensionais que serviram de base para 

o 3DMax, nomeadamente, plantas, cortes e alçados mais 

específicos e com maior detalhe, dos objetos e dos 

ambientes a simular. Estes desenhos não foram utilizados 

no cenário final; apenas serviram como referência para a 

sua posterior criação tridimensional. 

 Os elementos fornecidos pela Fundação, 

nomeadamente os desenhos técnicos, apesar de serem 

uma excelente base de trabalho, não continham mais do 

que a informação à escala 1:100. Para o objetivo de 

reproduzir o melhor possível a realidade, estes desenhos 

não apresentavam informação suficiente para o detalhe 

de modelação pretendido, principalmente no interior da sede, os desenhos traçam as linhas gerais 

e não o pormenor geométrico dos elementos arquitetónicos como os vãos ou a estereotomia dos 

tetos. Foi necessário através do levantamento fotográfico, recolher a informação necessária à visita 

virtual. Este processo constituiu a fase mais morosa, porque dada a falta de desenhos dos 

interiores, foi necessário fazer uma reconstrução fotográfica, e por vezes mnemônica, dos 

diferentes cenários. Utilizaram-se referências fotográficas para pormenorizar os desenhos, 

recorrendo à sobreposição da fotografia, utilizando medidas conhecidas como referência para dar 

escala correta ao objeto a modelar, sempre tendo em consideração as distorções características da 

fotografia, como veremos no subcapítulo seguinte. Assim conseguiu-se modelar ambos os cenários, 

tendo por base as plantas, alçados e cortes fornecidos, para a introdução de outros objetos e de 

pormenores mais característicos dos espaços, obras de arte, mobiliário entre outros que veremos 

mais adiante.  

Figura 29 - Desenhos técnicos dos edifícios da 
Fundação Gulbenkian. Créditos: FCG.  

https://www.google.pt/search?client=firefox-b&dcr=0&q=mnem%C3%B4nica&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjompTR5NLWAhUGKcAKHdmFADYQvwUIIygA
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3.1.3. Levantamento fotográfico  

 

O levantamento fotográfico consistiu numa coleção de fotografias provenientes das múltiplas 

visitas ao local, com a devida autorização da Fundação, visto ser proibido, por questões de 

segurança, fotografar o interior dos espaços.  

Derivado ao pouco pormenor presente nos desenhos técnicos, as fotos foram extremamente 

úteis para um trabalho desta natureza. Através deste levantamento foi possível aferir pormenores 

relativos ao modelo que não seria possível obter através dos meios disponíveis, um levantamento 

do tipo laser scanning teria sido muito mais rigoroso e vantajoso para o processo. Este 

levantamento permitiu adquirir quatro tipos de informação: 

- Geométrica, i.e., detalhes não existentes nos desenhos técnicos e objetos; 

- Localização e perceção dos ambientes a modelar; 

- Texturas; 

- Iluminação. 

 

A informação geométrica obtida através da fotografia foi de extrema relevância para todo o 

processo e envolveu técnicas de retificação de imagem, dos objetos a modelar, visto todos eles 

terem a distorção da perspetiva inerente à fotografia. 

 

 

 

Figura 30 - Imagens do Painel do Almada Negreiros (fotografia e imagem do simulador). 

Figura 31 - Fotografias para o levantamento da peça escultórica exterior. 
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Este levantamento permitiu também definir as características dos materiais construtivos; 

com base nesta informação foi possível criar texturas o mais fidedignas possível para utilização no 

modelo tridimensional. 

 

Figura 32 - Fotografia panorâmica do Anfiteatro. 

 

Figura 33 - Fotografia panorâmica do interior da Sede. 

 

 Através de fotomontagem foi também possível obter a sensação de espacialidade e 

ambientes dos locais a modelar; esta técnica serviu de guia para a modelação e para a integração 

com os elementos do Unity3D. 

 

Após o tratamento de toda a informação, o 

passo seguinte foi a importação dos dados 

bidimensionais obtidos através das fotos, para os 

softwares de desenho técnico, de modelação 

tridimensional, de edição de imagem e de criação de 

texturas. Através delas conseguimos retirar 

referências e até mesmo medições que vão auxiliar a 

criação de geometria. A figura 34 representa um dos 

casos informação geométrica dada não era suficiente 

para os detalhes do vão e que através da foto foi 

possível acrescentar essa informação ao modelo.  

 
Figura 34 - Imagem comparativa entre elementos 
desenhados e fotografia. 
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3.2. Modelação tridimensional  

 

Após a criação de uma base de referência, sólida, rigorosa e otimizada, deu-se início à 

modelação tridimensional. Os desenhos técnicos foram exportados para o programa de desenho 

tridimensional 3D Studio Max.  

Modelação tridimensional é o processo de desenvolvimento de uma representação 

matemática de qualquer geometria tridimensional. O produto final, denominado modelo 

tridimensional, consiste num conjunto de pontos com coordenadas tridimensionais, unidos por 

linhas as quais por sua vez definem polígonos.  

A modelação tridimensional foi realizada integralmente por um processo manual, i.e., sem 

recorrer a nenhum scanner, e foi realizada através da edição de faces poligonais. Esta operação 

consiste na criação de um conjunto de pontos e linhas para formar faces planas. É a forma mais 

comum e simples de se modelar. Dependendo da complexidade da forma do objeto, poderá ser 

necessário a criação de um maior número de faces, de modo a reproduzir, por exemplo, as 

curvaturas de um objeto através de uma forma facetada, dando a ilusão de que a superfície é 

curva.  

Na modelação através da 

edição de polígonos, podemos 

manipular o objeto tridimensional 

nos seguintes subelementos: 

- Vértices; 

- Linhas; 

- Rebordo; 

- Polígonos; 

- Conjuntos. 

 

Procedeu-se então ao início do processo de modelação tridimensional, recorrendo ao 

desenho de formas geométricas simples. Estas vão sendo transformadas em objetos 

sucessivamente mais complexos por meio da aplicação de transformações e de modificadores de 

forma, até atingirem a configuração final. Por exemplo, adição ou subtração de subelementos, 

extrusão de faces, subdivisão de linhas ou faces, chanfradura de arestas, alternância do sentido dos 

vetores normais das faces, entre outros. 

 

 

Figura 35 - Edição de geometria no 3DMax. 
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O processo de modelação foi um processo contínuo, ou seja, não constituiu uma etapa bem 

definida em toda a metodologia, visto que requer sempre uma fase de teste para aferir se a 

qualidade do objeto é a indicada. Este foi um processo que ocorreu desde o início até à 

apresentação final dos cenários. 

Tarefas / Semanas: S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S+

Levantamento de dados (CAD)

Levantamento de dados (fotos, texturas)

Preparação dos dados para a modelação

Modelação

Texturização

Preparação dos modelos no simulador

Testes com utilizadores  

Figura 36 - Planeamento das tarefas a desempenhar. 

 

Para a modelação dos dois cenários foram criados dois ficheiros principais, cada um com o 

cenário correspondente. Cada cenário serviu de base de trabalho, de referência e de compilação 

para os restantes objetos, os quais foram inseridos como referência externa, podendo assim cada 

objeto ser trabalhado individualmente. Esta estratégia da criação de vários ficheiros, de tamanhos 

mais reduzidos, fez com que fosse mais fácil a sua integração com o programa Unity3D, pois 

aquando da importação dos elementos, o processo tornou-se mais rápido, com menos 

possibilidade de ocorrer erros, e de melhor gestão de ficheiros no Unity3D. A divisão dos modelos e 

submodelos foi a seguinte: 

 

 Cenário SEDE 

- Interior da Sede (Edifício Sede); 

- Envolvente Exterior (terreno); 

- Mobiliário; 

- Esculturas; 

- Vegetação.  

  

 Cenário ANFITEATRO 

- Anfiteatro; 

- Envolvente Exterior (terreno e fachadas); 

- Fachadas (dos Museus, Sede e Auditório); 

- Mobiliário; 

- Esculturas; 

- Vegetação. Figura 37 - Cenário Sede e cenário Anfiteatro. 
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Na modelação é necessário, por questões de performance da visualização, recorrer a técnicas 

que fazem com que o modelo fique muito mais leve. O menor número de polígonos é um fator 

determinante para o desempenho da renderização do ambiente em tempo real. Permite que a 

visualização final não fique muito lenta ou com interrupções, sacrificando detalhe por qualidade e 

fluidez de visualização. As técnicas de modelação levadas em consideração foram as seguintes: 

- Otimização da triangulação; 

- Instâncias geométricas; 

- Objetos LowPoly;  

- Polígonos escondidos; 

- Exportação. 

 

3.2.1. Otimização da triangulação 

 

Esta técnica envolve a simplificação e otimização de geometria. Quando o modelo é trazido 

para o motor de simulação, cada polígono do modelo será triangulado para que o seu cálculo seja 

mais eficiente aquando do processamento. A triangulação de um polígono é um processo simples: 

se o polígono tiver mais que três vértices, o sistema automaticamente cria novas arestas para ligar 

aos vértices existentes, no entanto, o modo como é feito, é extremamente importante porque, 

dependendo de como um polígono é triangulado, pode tornar-se mais complexo do que realmente 

precisa de ser. Logo isso é algo que pode ser levado em consideração quando se está a modelar e a 

subdividir as faces. Se o polígono já estiver triangulado, o sistema não terá que fazer nada, 

obtendo-se assim mais controlo sobre o modelo final. Se o polígono é composto inteiramente por 

quadriláteros, não haverá grande problema, pois só poderá ser triangulado de duas formas. O 

grande problema surge quando o polígono tem mais que quatro vértices. Vejamos no caso mais 

simples, o do pentágono. Neste caso temos cinco vértices, no entanto podemos subdividi-lo em 6 

formas distintas, sendo que o pior caso acrescenta ainda mais faces do que as que são realmente 

Figura 38 - Exemplificação de diferentes formas de triangulação. 
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necessárias. Se não houver qualquer tipo de triangulação manual, fica a cargo dos algoritmos dos 

programas executarem essa mesma triangulação e como se poderá deduzir, é um processo que 

pode consumir muitos recursos do sistema de renderização. À medida que o número de vértices 

aumenta este problema tende a piorar principalmente se houver muitos elementos desta natureza. 

Tendo em conta esse peso e importância no desempenho da visualização, esta modelação foi 

executada maioritariamente com base em triângulos ou em quadriláteros  

 

3.2.2. Instâncias geométricas 

 

A instância geométrica é um processo de 

renderização de múltiplos clones de um objeto, 

presentes na mesma cena. Todas as instâncias 

estão dependentes do objeto original e 

partilham os mesmos parâmetros. Este tipo de 

técnica é geralmente usado em objetos como árvores, relva, componentes arquitetónicos, ou seja, 

qualquer objeto que se repita muitas vezes na mesma cena. 

 

3.2.3. Objetos LowPoly 

 

O termo de Lowpoly é usado para descrever a diminuição do número de polígonos que 

representa um objeto modelado. A necessidade de poucos polígonos é essencial principalmente 

para programas de renderização em tempo real, onde o programa tem que renderizar muitos 

polígonos de uma só vez. Para usar 

esta técnica deve ser considerado, 

que uma vez que a resolução do 

objeto é menor será fundamental 

recorrer a sombreamentos e a 

texturas de qualidade para que não 

seja percetível essa diminuição de 

polígonos. 

 

Figura 39 - Representação das instâncias. (portas e puxadores). 

Figura 40 - Exemplificação do conceito de LowPoly. 
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3.2.4. Polígonos escondidos 

 

Outra técnica que auxilia a redução de polígonos é remover as faces que não são visíveis do 

modelo. Se o objeto de uma terminada cena, só é visto de um determinado ângulo pois o utilizador 

não tem a possibilidade de o observar em todo o seu redor, apagar os polígonos do modelo irá 

ajudar na contabilização dos polígonos totais da cena. A imagem abaixo demonstra bem o que se 

pretende com esta técnica. 

 

Figura 41 - Exemplificação da remoção de faces do polígono que não serão visíveis. 

 

3.2.5. Exportação 

 

A exportação nem sempre é visto como 

sendo uma etapa importante mas o modo como 

exportamos pode influenciar negativamente 

todo o processo pois nem todos os tipos de 

ficheiros são indicados para transpor a 

geometria. Apesar do Unity importar vários 

tipos de ficheiros, o ficheiro escolhido para a 

interoperabilidade foi o do tipo FBX. Este tipo de 

ficheiro pode conter não só a geometria, como 

também materiais, iluminação, animação, as 

unidades de conversão bem como outras opções 

geométricas que garantem que a geometria 

exportada preserva as instâncias geométricas, a 

triangulação, bem como as normais associadas 

às faces, entre outras opções. 

Figura 42 - Painel de exportação de geometria. 
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3.3. Texturização 

 

Após o processo de modelação procedeu-se ao mapeamento de texturas. Esta fase permite 

acrescentar realismo e pormenores através de texturas ou materiais, auxiliando o processo de 

modelação, eliminando a necessidade de modelar detalhes geométricos, em função da escala ou 

objetivo, acrescentando o pormenor sem que o modelo fique mais complexo. 

 

3.3.1. Mapeamento de texturas 

 

Estes mapas são projeções bidimensionais transformadas em coordenadas tridimensionais, 

aplicadas a uma ou mais faces do objeto. Estas texturas são aplicadas através do mapeamento de 

coordenadas/parâmetros UVW, cada ponto no mapa UVW é corresponde a um ponto XYZ da 

superfície mapeada do objeto.  

 

Figura 43 - Aplicação de uma textura no espaço UV relacionada ao efeito em 3D. 

 

Os mapas são utilizados para definir um grande 

número de parâmetros num objeto, tanto ao nível de 

cor, rugosidade, brilho, transparência, luminância, 

entre outras características. No 3Dmax, para que haja 

um maior controlo do posicionamento destas 

texturas é colocado um modificador chamado 

UVWMAP que permite ao modelador definir de que 

modo a textura é mapeada. 

 
 

Figura 44 - Painel do modificador UVW Map. 
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3.3.2. Tipos de mapas de texturas 

 

Existem diferentes tipos de mapas que são usados para a texturização de modelos virtuais, os 

diferentes tipos podem trabalhar em conjunto para produzir a imagem que se pretende atingir. Na 

maior parte dos casos as texturas são colocadas no objeto de uma forma homogénea, ou seja, 

existe um fator único que controla no global o mapa. No entanto, existem mapas que são usados 

como máscaras em que o controlo é feito através de outras imagem que filtram por intensidade o 

que se pretende mostrar ou manipular. Os tipos mais comuns de mapas são: 

- Diffuse maps; 

- Specular maps; 

- Bump maps; 

- Normal maps; 

- Transparency maps; 

- Light maps. 

 

3.3.1. Diffuse Map 

 

Um dos tipos mais comum de mapas é o “Diffuse map”. Este 

representa apenas a cor natural do objeto, não modificada por elementos 

envolventes ou iluminação. Pode ser representada por uma cor sólida 

global ao objeto ou então pode ser uma imagem que represente uma ou 

várias superfícies do objeto, utilizando a técnica de “Unwrap”. Esta 

permite planificar as faces do objeto e sobre elas trabalhar as diferentes 

cores. 

 

3.3.2. Specular Map 

 

O Specular map é o mapa que controla a intensidade da reflexão do 

objeto. Geralmente é uma imagem igual ao mapa, mas a branco e preto, 

com graduação de cinzentos, sendo que as áreas mais claras irão realçar 

mais o brilho, podendo haver zonas sem brilho nenhum. Este mapa atribui 

ao objeto uma grande variedade de intensidades de brilho, tornando-o 

mais complexo. 

 

Figura 45 - Diffuse map. 

Figura 46 - Specular map. 
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3.3.3. Bump Map 

 

O Bump map é um tipo de mapa que atribui um leve e aparente 

relevo à textura, sem a alterar, através do sombreamento que é 

aplicado a partir de uma imagem a preto e branco. Essa imagem 

funciona como um mapa de alturas que atribui uma intensidade de luz 

refletida. O resultado é uma superfície com mais detalhes e 

imperfeições tal como na realidade.  

 

3.3.4. Normal Map 

 

O Normal map é uma imagem que contem apenas três cores e 

que armazena a direção de um vetor de cada pixel. Essas direções são 

intituladas de normais. À semelhança do Bump map, o Normal map, 

pretende dar detalhes de relevo geométrico sem que seja necessária a 

sua modelação, no entanto este tipo de mapa é muito mais poderoso, 

visto que, os pormenores tridimensionais são muito superiores e este 

efetivamente altera a silhueta do objeto ou superfície, dando a ilusão 

que, não é uma textura mas sim geometria modelada.  

 

 3.3.5. Transperacy Map 

 

Um Transperacy map, por vezes também referido como Alpha 

map e Opacity map, é usado para dar transparência a uma ou mais 

superfícies do objeto. À semelhança dos mapas Specular e Bump, 

também se pode caracterizar como uma imagem a preto e branco, ou 

em escala de cinzas, ou com atribuição de um valor global. Este mapa é 

muito usado para simular vidro transparente ou semitransparente, ou 

para utilizar como máscara para vegetação. 

 

Os diferentes mapas em conjunto, através de vários canais combinados, podem criar uma 

textura hiper-realista, ajudando a diminuir a triangulação necessária dos objetos que assim 

poderão ter menos definição geométrica sem comprometer a experiência, otimizando os recursos 

ao nível de processamento. 

 

Figura 47 - Bump map. 

Figura 48 - Normal map. 

Figura 49 - Transperacy map. 
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3.3.3. Tilling e Seamless 

 

O “Tilling” caracteriza-se por ser uma repetição de texturas as quais podem ser repetidas 

infinitamente, numa ou em várias direções. Este tipo de técnica foi criada para reduzir 

consideravelmente o tempo de processamento de imagens e deste modo consegue-se cobrir 

grandes superfícies sem a necessidade da 

criação de texturas muito pesadas. A textura 

a repetir tem de ser criada para que as suas 

fronteiras se liguem sem costuras aparentes, 

ou seja, de modo a que o utilizador não se 

aperceba que se trata de uma imagem 

repetida. Para além das fronteiras é 

necessário escolher uma imagem que não 

contenha peculiaridades ou detalhes, como 

manchas, brilhos ou padrão mais acentuado, 

os quais sejam visíveis na repetição. 

Figura 50 - Resultado final da aplicação dos vários mapas de uma textura. 

Figura 51 - Repetição de textura seamless. 
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3.4. Iluminação 

 

Como referido anteriormente, o processo de renderização, ou de transformação da 

geometria de gráficos tridimensionais de computador pode ser uma tarefa bastante complexa e 

lenta requerendo enorme poder de processamento. Para que possamos visualizar o ambiente 

precisamos de iluminar o cenário. O cálculo da iluminação em tempo real é uma tarefa complexa, 

que sem hardware específico dedicado para a sua visualização, pode tornar impraticável uma 

simulação de realidade virtual. A iluminação pode ser de vários tipos, difusa, direcional ou em foco, 

dependendo do que se quer simular. Para este tipo de cálculos, em algumas situações, é recorrente 

o uso de “truques” que permitem pré-calcular alguma informação estática do modelo de modo a 

que esta não necessite de ser calculada em tempo real.  

 

3.5. Shaders: Gourad e Phong 

 

Por volta dos anos 70, Sutherland e os seus estudantes em Utah, começaram a explorar o 

processo de shading, que consiste na definição da tonalidade das diferentes faces de um modelo 

tridimensional, com base no ângulo e intensidade da luz que a atinge. Os mais conhecidos são: 

 Flat Shading – é o mais básico de todos eles e consiste na atribuição de apenas um valor 

único de cor em cada face do objeto, o que resulta em perca de qualidade quando se 

pretendem representar superfícies curvas, mas é o que consome menos processamento. 

 Gourard Shading – A atribuição de cor é dada nos vértices das faces do objeto e com base 

na interpolação entre eles, fazendo com que as faces do objeto tenham uma transição 

suave criando a ilusão de superfície curva. Este shader em particular é o mais usado em 

realidade virtual por ter um melhor ratio de custo/beneficio no que toca ao processamento 

de renderização. 

 Phong Shading – é o shader com melhores resultados, em que as normais de iluminação 

são processadas sobre a totalidade da face, pixel por pixel. No entanto é o que exige mais 

processamento sendo mais utilizado em renderização para imagens e não em tempo real 

 

Figura 52 - Exemplificação dos diferentes tipos de sombreamento (Shaders) [opengl-notes.readthedocs.io] 2017. 
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3.6.  Game engine - Unity3D 

 

 Concluída a sua construção, o modelo deve ser transportado para o ambiente de realidade 

virtual, para que seja visualizado em tempo real, para que se possa colocar o som ou outros 

elementos de interatividade que se pretenda incorporar, e que permitam ao utilizador usufruir e 

interagir com ele. 

Seguindo esta estrutura, procede-se agora à descrição dos métodos, técnicas, e processos 

utilizados para a construção do protótipo de Realidade Virtual. 

O programa escolhido como mecanismo de simulação foi o unity3d. É um motor de jogo com 

um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com um editor integrado, com a capacidade de 

criar objetos, cenários, scripts, redes e muito mais.  

 

 

O editor do UNITY3D é constituído por cinco painéis principais, a partir dos quais se cria o 

ambiente virtual (Dansie, 2013):  

1. Scene view,  

2. Game view,  

3. Hierarchy view  

4. Project view,  

5. Inspector view. 

 

 

5 

1 | 2 

4 3 
Figura 53 - Interface do programa Unity3D. 
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1- A Scene View é o painel onde é realizado grande parte da interação entre os objetos e o 

cenário. Este painel permite ao utilizador alterar o cenário 3D. Todas as áreas do jogo são 

acessíveis, incluindo as áreas inacessíveis ao jogador. O cenário 3D está unicamente 

limitado pela capacidade da máquina que executa o jogo. 

 

2- O Game View é a visão do utilizador quando o jogo é iniciado. Neste painel é possível 

alterar a perspetiva, ativar o full screen, etc. No game view é possível correr, pausar e 

reiniciar o jogo para ajudar o processo de testes. Outra vista que pode facilitar os testes é 

a console view. Na console view é possível visualizar todas as mensagens de debug o que 

ajudará a resolver bugs. 

 

3- A Hierarchy View é onde todos os objetos podem ser criados, agrupados e manipulados. 

Quando o projeto é guardado, os objetos são guardados num ficheiro específico ao 

cenário. 

 

4- O Project View mostra todos os recursos do projeto, incluindo os scripts e cenários. Este 

painel é semelhante ao explorador do Windows ou Mac, permitindo a criação de 

ficheiros e pastas. 

 

5- O Inspector View permite visualizar todas as propriedades dos objetos. Os objetos do 

jogo contém variadíssimas propriedades, tais como a posição, rotação e escala, entre 

outras. 

 

O Unity 3D utiliza também o NVIDIA® PhysX® Physics Engine. Um poderoso motor de física 

com muitos recursos já incorporados. Sem isso, um programador de jogos precisaria criar seu 

próprio mecanismo de física. Unity é realmente um motor de jogo all-in-on projetado para criar 

jogos de forma célere. Todo o ambiente virtual criado nesta dissertação usa alguns dos elementos 

deste mecanismo físico. Como a deteção de colisões, o vento, os fluidos, entre outros. Todos estes 

elementos físicos são de extrema importância, pois vão trazer mais autenticidade à experiencia 

virtual imersiva para o ambiente que foi projetado. 
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4. Caso de Estudo: “GULBENKIEN IMMERSIVE TOUR” 

 

O foco do deste capítulo prende-se com o desenvolvimento de uma visita virtual interativa à sede 

da Fundação Calouste Gulbenkian. Para que a visita virtual cumprisse o seu objetivo de criar impacto 

sensorial fazendo um paralelismo entre realidade e realidade virtual com algum o grau de imersividade 

seria necessário que cumprisse os objetivos/requisitos traçados pelo programa do “GULBENKIEN 

IMMERSIVE TOUR”, que eram os seguintes: 

1. Navegar nas instalações virtuais da Gulbenkian visitando os pontos-chave da visita virtual. 

2. A visita deve ser feita recorrendo a utilização de óculos imersivos. 

3. A movimentação da cabeça do utilizador deverá ser refletida na orientação da câmara. 

4. O modelo 3D deverá ser complementado com fontes de som, luzes e/ou outros efeitos por forma a 

tornar este o mais semelhante possível à realidade. 

5. Deve ser possível ao utilizador controlar a sua locomoção no espaço virtual. 

6. Implementar restrições à locomoção por forma ao utilizador se manter no percurso estabelecido. 

7. Devem ser implementados controlos alternativos ao uso do Kinect e dos óculos para que o sistema 

possa ser usado em modo desktop. 

 

Apesar de não estar explícito no programa de criação deste ambiente virtual, a modelação do 

espaço Gulbenkian, nenhum destes objetivos seriam possíveis de realizar se não houve uma base para 

construir a simulação. Cabe afirmar que todo este trabalho se desenvolve sobre o modelo arquitetónico 

do espaço Gulbenkian, exterior e/ou interior, sem o qual seria impossível o desenvolvimento de um 

trabalho desta natureza. Um pouco à semelhança do “Walkthrough Project”6, onde o modelo serviu 

de base para outros alunos desenvolverem outros programas ou tecnologias de otimização, o 

“Gulbenkian Immersive Tour” tem potencial semelhante. 

Sendo o objetivo final da pesquisa, alcançar uma visualização eficiente num ambiente de 

Realidade Virtual imersiva em tempo real, estabeleceram-se as seguintes etapas: 

• Criação e integração do modelo 3D otimizado da Gulbenkian. 

• Desenvolvimento e programação do ambiente virtual. 

• Desenvolvimento de mecanismos de navegação no modelo, menus e pistas visuais. 

• Desenvolvimento de ambiente sonoro. 

• Integração dos óculos de imersão. 

• Implementação de testes com utilizadores que validem o ambiente criado 

                                                           
6 Walkthrogh Project realizado na Universidade da Carolina do Norte em 1995 
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4.1 Descrição do objeto de estudo 

 

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa de direito privado e utilidade 

pública, cujos fins estatutários são a Arte, a Beneficência, a Ciência e a Educação. Criada por 

disposição testamentária de Calouste Sarkis Gulbenkian, os seus estatutos foram aprovados pelo 

Estado Português a 18 de Julho de 1956. 

A Fundação tem a sua sede em Lisboa. As instalações da Sede e Museu, projetadas pelos 

arquitetos Ruy Athouguia, Pedro Cid e Alberto Pessoa, foram inauguradas em 1969. Integram, para 

além das áreas reservadas à administração e aos serviços, um Grande Auditório, espaços para 

exposições temporárias, uma zona de congressos, dispondo de vários auditórios e salas, e um 

edifício próprio que alberga o Museu Calouste Gulbenkian, os serviços educativos do Museu e a 

Biblioteca de Arte. O complexo é envolvido pelo Parque Gulbenkian, projetado pelos arquitetos 

paisagistas Viana Barreto e Ribeiro Telles. 

 

 

 

 

Figura 1: Vista aérea do objecto de estudo – Fundação Calouste Gulbenkian. [Google Maps 3D] 
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Em 1983, numa das extremidades do parque, foi inaugurado o Centro de Arte Moderna, 

construído segundo projeto do arquiteto britânico Sir Leslie Martin. Em 1993, o Centro passou a ser 

designado como Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAMJAP), em homenagem ao 

primeiro presidente da Fundação. Além do museu, que exibe parte da coleção de Arte Moderna e 

Contemporânea, o centro dispõe de uma galeria de exposições temporárias, de uma sala 

polivalente e de espaços para as atividades do Sector Educativo do Centro. 

Uma das características que torna o espaço do 

parque tão particular é a forma como este foi concebido a 

nível arquitetónico e paisagístico, dando ao visitante 

diversos estímulos sensoriais aumentando assim a 

envolvência entre o visitante e o próprio espaço. A 

conceção do Parque, jardins interiores e terraços 

ajardinados e do complexo de edifícios da Fundação 

ocorreu em regime de estreita colaboração dos respetivos 

autores tendo o resultado final atingido uma integração 

harmoniosa de ambos os ambientes.  

Inicialmente, o objeto de estudo para procurar 

virtualizar uma leitura sensorial do espaço seria um 

percurso através dos jardins da Fundação procurando, ao 

longo desse circuito, captar os estímulos sensoriais 

proporcionados pelo espaço arquitetónico. 

No entanto, dado o prazo de execução do trabalho e 

a impossibilidade de criar o percurso completo 

pormenorizado, foram selecionados, dois pontos notáveis, 

distintos e relevantes para a investigação a ser realizada: o 

Interior do Edifício da Sede e o Anfiteatro ao Ar-livre. A 

decisão sobre a escolha destes locais dentro do percurso 

definido obedeceu a duas razões essenciais. A primeira foi 

a escolha de dois tipos de ambientes distintos, um no 

interior do edificado e outro no exterior no 

impressionante jardim; a segunda, ponderou dentro de 

cada tipo de espaço quais seriam os mais notáveis A escolha recaiu no edifício da sede por ser um 

interior com vários ambientes que pudessem sugerir sensações distintas e mais impressionantes; 

no caso do exterior, o espaço que causaria mais impacto seria o Anfiteatro ao ar livre, por ser uma 

Figura 54 - Arq. Gonçalo Ribeiro Telles [Revista 
SOL] 

Figura 55 - Percurso e pontos de observação do 
ambiente virtual [aluna Ana Ambrósio]. 
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estrutura emergente do denso jardim. Procurou-se que dentro de cada um destes espaços 

houvesse um minipercurso a fim de promover os vários ambientes e para que se pudesse dar 

continuidade ao restante percurso a desenvolver mais tarde. 

Uma vez escolhidos os pontos a modelar, deu-se início ao objetivo do trabalho de criar dois 

espaços virtuais distintos, um no interior e outro no exterior. Para tal efeito foi necessário dividir a 

modelação em três partes distintas com os seguintes objetos a modelar: 

 

1- Base JARDIM GULBENKIAN 

• Terreno do Jardim; 

• Exterior dos Edifícios da Gulbenkian; 

• Vegetação. 

 

2- Cenário SEDE 

• Interior da Sede (Edifício Sede); 

• Envolvente Exterior; 

• Mobiliário; 

• Esculturas. 

 

3- Cenário ANFITEATRO 

• Anfiteatro; 

• Envolvente Exterior; 

• Pormenorização das Fachadas do Museu; 

• Mobiliário; 

• Esculturas; 

• Vegetação. 

 

Apesar de apenas terem sido escolhidos dois pontos a modelar, dois cenários sem influência 

um sobre o outro, era preciso ter em mente a possível continuidade do trabalho da Gulbenkian 

Virtual Tour e criar uma base de trabalho comum a todos os cenários, que pudesse albergar outros 

pontos que mais tarde poderiam ser criados. Com a criação do terreno do Jardim e a devida 

marcação do edificado garantiu-se uma maior veracidade do espaço e uma excelente base para o 

início da construção virtual da Gulbenkian. 
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4.2. Criação do modelo de terreno envolvente (Altimetria e Planimetria). 

 

Como já foi referido, as peças desenhadas foram de extrema importância, tendo sido 

disponibilizadas pela Fundação. Os desenhos técnicos, à escala 1:100, foram tratados de modo a 

poderem ser convenientemente usados. Foi necessário proceder à limpeza dos ficheiros, bem como 

redesenhar os elementos em raster7 para se obter uma base no formato vetorial, e a partir dos 

quais o modelo digital foi desenvolvido. 

Uma vez reunidas as informações técnicas sobre o edifício e jardins foi utilizado um software 

de desenho vetorial, o AutoCAD. Este software permitiu criar a base dos desenhos técnicos dos 

objetos ou dos ambientes a simular. Estes desenhos não foram utilizados no cenário final; apenas 

serviram como referência para a sua posterior criação tridimensional. 

 

Figura 56 - Tratamento dos levantamentos topográficos e altimétricos. 

 

O modelo de terreno foi criado diretamente no 3d Studio Max, usando as ferramentas de 

“Terrain”. Para que houvesse uma otimização na criação de geometria foi necessário proceder à 

otimização de linhas, e à remoção de outros elementos que não fossem essenciais à criação do 

terreno. Para a criação do terreno, a geometria é gerada através da triangulação dos pontos 

existentes nas cotas altimétricas e curvas de nível. Na maior parte dos casos, os ficheiros não vêm 

preparados de modo a que se possa utilizar diretamente as curvas. É necessária a criação de outras 

curvas de nível, ou a eliminação de pontos que se encontrem muito perto uns dos outros, sem que 

se perca detalhe da topografia do terreno.  

                                                           
7 Dados raster são imagens que contêm a descrição de cada pixel, em oposição aos gráficos vectoriais. 
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O modelo do terreno foi criado com base numa funcionalidade, denominada “Terrain”, a 

qual permite converter linhas tridimensionais numa superfície tridimensional composta por 

vértices, linhas e faces.  

 

 

Figura 57 - Criação do terreno no 3DMax através das curvas de nível fornecidas. 

 

“Terrain” cria uma só entidade geométrica, que contém as faces trianguladas através da 

união dos pontos das diferentes linhas de cota introduzidas como input. Sendo um algoritmo de 

triangulação, dá algumas opções de simplificação da malha criada. Contudo, a melhor solução é de 

simplificar as curvas de nível para que se consiga obter um modelo otimizado e simplificado sem 

comprometer a qualidade e veracidade da informação do terreno. Se não houver um trabalho de 

preparação e de tratamento das formas geradoras podemos obter geometria com excesso de 

triangulação e comprometer o desempenho do modelo. Como o objetivo era usar a informação 

altimétrica para determinar as cotas de terreno, a delimitação dos edifícios principais e a 

localização de mobiliário urbano, acrescentando algum detalhe ao modelo tridimensional, optou-se 

por fazer uma limpeza e otimização de duas formas: a primeira, eliminando e depurando elementos 

mais pequenos, que não traziam real valor para à reprodução virtual; a segunda, considerando a 

simplificação das curvas de nível através da edição das originais para obter um menor número de 

pontos e assim evitar a triangulação excessiva que se pode ver na imagem. 

Como é perceptível pela figura, o terreno ainda se encontra excessivamente triangulado, 

podendo constituir um problema para a performance da visita virtual. Uma vez o modelo de 

terreno criado, as opções dadas pelo Terrain, não conseguiam fazer com que o terreno ficasse mais 
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otimizado. Logo foi necessário adotar outra estratégia para simplificar o modelo, sem que tal 

comprometesse a sua simulação fidedigna. 

 Tornou‐se assim necessário replicar, de alguma forma, o modelo triangulado criado pelo Terrain. 

Para esse efeito foi usado a operação “Conform”. Esta operação faz uma translação dos 

pontos/vértices do terreno no eixo Z, até colidirem com a superfície de outro objeto gerado, neste 

caso por um plano subdividido com uma malha de 2 por 2 metros, até que se adaptasse a este. O 

resultado foi uma superfície semelhante ao terreno triangulado, mas composto por uma grelha 

simplificada do terreno. 

 

Figura 58 - Processo de otimização da malha do terreno do espaço da Fundação Gulbenkian. 

 

Com todo este processo de tratamento da informação (remoção de excessos), obteve-se um 

ficheiro compilado contendo: 

- Levantamento topográfico; 

- Planta de implantação (planimétrica e altimétrica), representando o desenho de espaço 

exterior e a delimitação dos edifícios principais da Fundação. 
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Este ficheiro compilado serviu de referência para que os ficheiros dos modelos dos edifícios e 

dos cenários a modelar estivessem prontos a importar, visto que, seria a partir daqui que seriam 

georreferenciados. 

 

 

Figura 59. - Localização dos principais edifícios modelados para a criação do ambiente. 
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4.3. Modelação dos dois Espaços 

4.3.1 Criação da Sede 

 

 

Figura 60 - Modelo do edifício da Sede finalizado. 

 

A modelação do cenário da sede começou pelo edifício principal, o qual embora não tendo 

sido usado na sua totalidade, foi a referência usada para a criação dos diferentes ambientes 

descritos anteriormente no percurso. É importante referir que o percurso não engloba só o edifício 

sede mas também todo o espaço de transição até ao grande auditório, com diferentes níveis de 

cota, sendo estes espaços aqueles que mais impacto criam aos visitantes.  

 

Figura 61 - Pormenor do espaço interior a modelar. 

 

A partir dos desenhos técnicos, usados como base para obter as dimensões mais corretas 

possível, procedeu-se à criação dos elementos arquitetónicos como paredes, pilares, vigas, lajes, 

escadas e vãos entre outros. Tudo o que não existia em plantas e cortes, teve de ser modelado com 

base na recolha de fotografias, como por exemplo os tetos falsos, pontos de iluminação, 

estereotomia dos vãos, mobiliário, entre outros. 
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Apesar se ser um só cenário, um só percurso, foi necessário tratar da modelação sempre 

com três espaços em mente: a Entrada da sede, o Átrio do Grande Auditório e a Escadaria. Esta  dá 

acesso ao piso inferior e aos restantes auditórios. Para além dos espaços foi necessários modelar os 

objetos mais marcantes desses espaços. Desde o mobiliário moderno da sede, aos puxadores das 

portas imponentes da entrada principal, ao característico teto falso em madeira que percorre todo 

o espaço da sede, à escultura do cubo que se desenvolve pela parede e que é dos elementos mais 

marcantes do percurso. Todos estes objetos foram modelados com base nas fotos tiradas no local 

visto não haver registo técnico destes objetos únicos. 

a) b) c) d) 

 a)  b) 

 c) 
 d) 

 e)  f) 

Figura 63 - Diversas imagens do espaço interior modelado: a) entrada; b) recepção; c) escadaria ao piso 1; d) átrio de transição para 

o Grande Auditório; e) escadaria para o piso -1; f) escultura “Explosão-Esfera”. 

Figura 62 - Alguns objetos de pormenor: a) cadeira pública; b) mobiliário da portaria; c) puxadores; d) grelha do teto da recepção. 



 

55 

4.3.2 Modelação – Anfiteatro ao ar livre 

 

 

Figura 64 - Planta do Anfiteatro ao ar livre. 

 

O cenário do Anfiteatro, tal como no exemplo da Sede, contem três espaços distintos: 

• Entrada do Centro de Arte Moderna; 

• Espaço de transição entre o Centro de Arte Moderna e o Anfiteatro; 

• Anfiteatro ao ar livre. 

 

Para o espaço da entrada do CAM, foi necessário modelar o edifício do museu. Não foi 

necessário a sua total modelação, mas só o exterior e aquilo que era possível ser visualizado. A 

informação providenciada pela planta do jardim ajudou a unir o edifício com o anfiteatro, visto esta 

estar a uma escala maior e assim conter mais informação sobre a sua implantação. 

    

Figura 65 - Modelos do CAM e do Anfiteatro finalizados. 
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Foi dada mais atenção aos pormenores de vãos bem como os objetos de ensombramento, 

informação que não havia em formato digital e apenas foi obtida através de fotos do local. 

      

Figura 66 - Pormenores do espaço anexo ao CAM, que trazem mais realismo ao cenário, grelha de ensombramento e mobiliário exterior. 

 

O espaço de transição entre o CAM e o Anfiteatro é um espaço, apesar de pequeno, muito 

rico em pormenores, com a fonte arquitetónica e os seus diferentes patamares, os degraus 

distantes à saída do CAM com uma rampa separada com um muro largo e cuja visão embate numa 

escultura em forma de cubo, sobre as lajetas de betão que percorrem todo o jardim da Gulbenkian. 

O cubo funciona como um ponto charneira para a entrada do Anfiteatro. 

 

Figura 67 - Mais objetos de pormenor, como a fonte e a estátua do cubo, ambos pontos charneira do percurso desenvolvido. 

 

Para a modelação do Anfiteatro, existia uma planta específica do mesmo, que serviu de base. 

Contudo, houve especial atenção à altimetria visto que as plantas não continham essa informação. 

Teve de se fazer um pequeno levantamento de alguma distância entre lugares de bancada e 

degraus para que se pudesse compatibilizar com o terreno já modelado. 

Podemos dividir o anfiteatro em três estruturas:  

• A casa de apoio e de projeção que está situada no topo das bancadas; 

• As bancadas; 

• E o palco com a cobertura metálica. 
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Figura 68 - Modelo do palco e da sua cobertura do anfiteatro, e vista do palco para as bancadas e para a sala de projeção/apoio. 

A casa de projeção foi relativamente fácil de executar, e as bancadas também. Estas foram 

modeladas banco a banco. Apenas um banco foi modelado; os restantes são duplicados com alturas 

e orientações diferentes para minimizar o impacto na performance do modelo. Teve que se ter em 

atenção a altura dos degraus e a sua configuração bem como pequenos objetos como o caixote do 

lixo em forma de cubo, para dar mais autenticidade ao cenário. A instalação mais desafiante foi a 

cobertura do palco, para a qual também não havia desenhos da composição da estrutura. Foi 

modelado com base em proporções que tiveram de ser estimadas por observação e por referências 

geométricas, como por exemplo o palco em si. 

 

         

Figura 69 - Pormenor dos bancos da bancada e do caixote do lixo. 

No final do percurso, quando se está sob a cobertura, pode-se contemplar o lago e o relvado, 

onde foi necessário colocar o edifício do Museu e do Grande Auditório, visto serem duas das 

referências arquitetónicas mais marcantes no cenário final. 

 

     

Figura 70 - Modelo do edifício do Museu e modelo do acesso ao armazém técnico do palco, objetos que se observam num plano mais 
distante. 
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4.4 “GULBENKIEN IMMERSIVE TOUR”  

 

A partir deste ponto inicia-se um trabalho mais colaborativo e multidisciplinar com a restante 

equipa na qual os alunos, Luís Trigueiro, Manuel Almas e Edgar Santos, que já tinham iniciado os 

trabalhos que lhes competia, mas paralelamente à modelação, estavam a desenvolver a 

programação do sistema que daria vida à simulação. O seu trabalho e sua colaboração foram 

essenciais para a construção deste mundo virtual, pois para além das suas competências técnicas 

próprias da formação de cada um, foram mais além auxiliando no feedback que me transmitiam à 

medida que ia construindo e exportando o modelo para o simulador. Apesar de começar a importar 

os modelos feitos até então, foi sempre necessário voltar ao programa de modelação ou para 

pormenorizar ou simplificar os modelos com base nos resultados que se iam obtendo, razão pela 

qual a tarefa da modelação ter-se estendido até ao final do trabalho. 

 

 

 

Figura 71 - Organograma da construção do ambiente virtual em que as etapas de modelação são colocadas em segundo plano. 
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4.4.1 Ambiente virtual, Tutoriais e Testes 

 

Uma vez terminada a modelação da grande maioria dos objetos no 3dsMAX, procedeu-se à 

criação do modelo virtual no UNITY3D. Nesta fase procedeu-se às seguintes etapas: 

• Importação dos modelos; 

• Colocação de texturas; 

• Colocação da vegetação; 

• Criação de planos de colisão8; 

• Colocação de efeitos visuais; 

• Colocação de sons terrestres e aéreos; 

• Criação dos controlos de navegação do avatar9 e o seu mapeamento; 

• Ligação aos periféricos sugeridos, nomeadamente o controlado da xbox10; 

 

Importação dos modelos: 

O processo de criação do ambiente virtual inicia-se com a criação de um projeto base do 

Unity3D, no qual já existe uma configuração de pastas estruturadas no painel Project. É aí que está 

a biblioteca de objetos disponíveis para usar no projeto, inclusive os importados, aqueles que serão 

inseridos para a construção da Gulbenkian (Figura 72). Funciona muito à semelhança de uma 

estrutura de pastas do Windows Explorer. Para essas pastas exportou-se todos os modelos do 

3dsMAX para FBX, o único formato que o Unity3D importa, conservando a maior parte da 

informação quer geométrica, como a localização e orientação dos objetos, quer de materiais, como 

as texturas criadas. 

 

Figura 72 - Separador Project, onde se faz a organização estrutural do sistema. 

                                                           
8 Planos de colisão: geometria que consiste em planos verticais e horizontais que limitam o movimento do utilizador. 

9 Avatar: representação do utilizador no mundo virtual. 

10 Consola xbox 
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Colocação de texturas: 

Houve a necessidade de, em alguns objetos, introduzir 

as texturas no 3dsMax para que houvesse um melhor controlo 

do mapeamento da mesma. Os restantes objetos foram 

texturados no Unity, para que houve uma melhor leitura das 

mesmas visto que se iria usar materiais compostos no próprio 

programa, o que garante uma melhor performance. Tal como 

acontece no 3dsMax, o Unity3d é dotado de mapas de 

texturas e de shaders, que facilitam a construção dos 

materiais. Como se pode observar na figura ao lado, a janela 

Inspector, no caso das texturas, o programa fornece bastantes 

opções, as quais geralmente são mais do que suficientes para 

a criação dos materiais pretendidos. 

 

Colocação da vegetação: 

Após a modelação dos principais objetos, foi colocada a vegetação que não foi modelada no 

3DMAX, mas sim no UNITY3D. Sendo que o jardim da Gulbenkian contém um número elevado de 

espécies e que seria impossível catalogar, referenciar e modelar à sua semelhança, derivado ao 

tempo de execução do projeto, foi decidido que a vegetação iria ser genérica e que haveria uma 

distinção entre arbustos e árvores, tentando manter a geometria da copa e do ambiente que a 

vegetação cria de forma tão única naquele espaço, com principal foco nos pontos visitados pelo 

utilizador bem como no seu campo de visão. Importou-se um pacote de objetos de vegetação 

gratuita, uma vez que representação fidedigna das espécies deixou de ser uma das principais 

preocupações. 

 

 

Figura 74 - Criação de uma árvore através de um pacote generativo, podendo modelar a vegetação 
do tronco, à ramificação dos ramos e à disposição e tipo de folhagem. 

 

Figura 73 - Separador Inspector, onde consulta 
as propriedades como as texturas. 
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Criação de planos de colisão: 

Para os percursos foi necessário criar planos de colisão. Os planos de colisão são planos 

invisíveis de dimensões variáveis usados para limitar a navegação do utilizador. Foram muito 

usados no cenário do Anfiteatro ao ar livre. Apesar de se poder definir a geometria importada 

como um objeto de colisão, foi necessário garantir que o utilizador iria pelo percurso que estava 

definido sem que pudesse atravessar ou escapar por entre a geometria criada, assim reforçou-se 

essas barreiras invisíveis.  

 

Figura 75 - Vista dos planos de colisão que foram adicionados ao cenário. 

 

 

Colocação de efeitos visuais (Iluminação/Sombreamento):  

  No que toca à iluminação e ao sombreamento, em 

ambos os cenários, foi colocado uma iluminação que simula 

o Sol, uma iluminação do tipo direcional para que fosse 

homogénea em todo o cenário. No que toca ao 

sombreamento foi utilizado uma sombra do tipo “Soft” com 

uma resolução elevada, de modo a que as sombras não 

ficassem vincadas nas superfícies onde fosse projetadas. Foi 

também ativado em todas as texturas o Ambient Occlucion, 

o qual considera basicamente as sombras de aproximação 

que os objetos têm entre si, conferindo maior realismo ao 

cenário. Na Sede foi também utilizada iluminação do tipo 

Spot, para simular a iluminação das lâmpadas no interior. 

 
Figura 76 - Separador Inspector, com as 
propriedades da iluminação escolhida. 
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Colocação de sons terrestres e aéreos: 

Para dar mais realismo e maior imersão 

ao tilizador foram colocados os sons 

característicos de cada cenário. Para a criação do 

ambiente sonoro dinâmico, procedeu-se a um 

levantamento após uma análise a ambos os 

espaços, para a identificação dos sons 

predominantes. Na Sede, um espaço de 

carasterística institucional, o silêncio apenas é 

interrompido pelos passos do utilizador à medida 

que navega, havendo a distinção de sons entre os diferentes tipos de pavimento. No Anfitreatro, 

um ambiente exterior é muito mais rico ao nível sonoro, onde foram colocados o som dos pássaros, 

da água a escorrer na fonte, do tráfego terrestre e inclusivé o som de aeronaves programado para 

surgir de forma aleatória entre 2 a 5 minutos para simular a passagem do corredor aéreo. Todos 

estes sons, são introduzidos como objetos no Unity3D, sendo uma das características a sua área de 

influência, essencial para a criação de imersão dos diferentes espaços. Todos os sons foram 

tratados com o programa opensource Audacity. 

 

Criação dos controlos de navegação e o seu mapeamento: 

Para a navegação do simulador, no seu ambiente de desenvolvimento/programação foi 

configurado um controlador da Xbox para a movimentação e orientação do cenário. Esta seria a 

forma que os utilizadores teriam de navegar, e para além da típica movimentação humana foram 

também acrescentadas funcionalidades como o teleport, godmode/usermode (livre movimento/ 

movimento do utilizador), e tirar screenshot dos sítios mais marcantes dos percursos. Foram 

também criados registos da navegação, como o tempo, a posição e a rotação, para que se pudesse 

reproduzir esses dados e assim ter uma base de análise da experiência de navegação dos 

utilizadores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 - Introdução de sons depois de serem tratados no 
programa Audacity. 

Figura 78 - Imagem do controlador usado e um registo da navegação e movimentação do utilizador. 
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4.4.4. Tutoriais e testes 

 

Antes da realização dos testes com utilizadores, foram criados dois cenários, e dois pequenos 

tutoriais para serem realizados antes da navegação no espaço da Sede e do Anfiteatro, para ajudar 

os utilizadores a utilizarem o controlador da Xbox, de modo a que quando fossem para os cenários 

principais, pudessem navegar sem qualquer dúvida ou problema que interferisse com a experiência 

imersiva. O primeiro tutorial é apenas para movimentação da câmara até sobrepor o centro numas 

caixas vermelhas e numeradas até ficarem a verde e seguir a ordem da numeração até ao final. O 

tutorial continha também informação das funções dos botões do controlador da Xbox. O segundo 

tutorial é dedicado ao movimento do corpo de modo a superar determinados obstáculos, tendo o 

utilizador que se desviar de objetos que se encontrem à frente seguindo as setas a verde que 

funcionam como guias até completar um percurso definido. Após a realização dos tutoriais e depois 

de avaliado o desempenho do utilizador com o controlador passou-se para a fase seguinte, a de 

testes aos dois cenários. 

 

  

Figura 79 - Tutoriais executados para a fase de testes. 

 

 

   Para a validação deste trabalho, tornou-se necessário fazer testes com utilizadores ao 

simulador, no aspeto quantitativo, para perceber se o ambiente consegue ser executado sem 

problemas no hardware disponível, e qualitativo, para perceber se o objetivo de realizar uma 

viagem imersiva sensorial tinha sido atingido, e se o ambiente criado se poderia aproximar do 

ambiente real.  

Os testes foram conduzidos num laboratório de RV no TagusPark com a supervisão do 

Investigador Dr.º Bruno de Araújo, onde o componente principal é um sistema multiprojetor 

denominado LEMeWall usando 12 projetores e um cluster de computadores, preparado para 
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auxiliar e fornecer técnicas de interação inovadoras usando um ambiente de visualização avançado 

para suportar o design 3D. 

 

Figura 80 - Esquema do laboratório usado para este efeito, equipada com uma tela e múltiplos projetores. 

 

Foram realizados cerca de 30 testes em alunos, com as idades compreendidas entre os 18 e 

os 27, de diferentes áreas, mas essencialmente de arquitetura e de engenharia informática, e, 

portanto, já tinham algum contanto com este tipo de tecnologia. Os utilizadores utilizaram os 

óculos estereoscópicos para obter o efeito tridimensional e um controlador da xbox para a 

navegação. Também fizeram os percursos sem os óculos para determinar se a visão estereoscópica 

era determinante na imersão da visita. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Alunos a testarem os ambientes criados do Gulbenkian Virtual Tour. 
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Depois da viagem imersiva à Gulbenkian, os utilizadores preencheram um formulário com 

várias questões sobre a experiência, no que toca ao controlo dos movimentos, da perceção dos 

cenários e na navegação tridimensional. Estes formulários adaptados tiveram como base o trabalho 

desenvolvido pelo Dr. Luís Carlos Bruno, para os testes da sua tese de Doutoramento11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados foram bons onde a maioria dos utilizadores considerou a navegação 3D mais 

imersiva e preferiu a visualização em 3D, com os óculos estereoscópicos. A navegação 3D facilitou a 

perceção da distância, causando um maior impacto na imersividade dos locais. No entanto alguns 

utilizadores queixaram-se de alguns enjoos e de cansaço visual. 

 

 

Figura 83 - Alguns dos resultados dos testes feitos com os utilizadores. 

                                                           
11 “Navegação em Ambientes Virtuais baseada na Navegação Física do Utilizador com Visualização em Ecrãs de Grandes 

Dimensões”. 2011. 

Figura 82 - Formulários usado para a fase de testes. Adaptados de (Bruno, 2011).  
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4.4.3 – Ambiente virtual – O interior da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian  

 

 

A Sede da Fundação, é um complexo modernista horizontal, 

sóbrio nos materiais (constituído fundamentalmente por betão), e 

abrindo, no seu interior, para uma diversidade de usos. Apesar de no 

exterior essa horizontalidade ser bem marcada pela sua extensão e 

pelos elementos de fachada contínuos, no interior, e derivado aos 

diferentes usos da Sede, essa horizontalidade desvanece-se em 

diferentes espaços amplos de transição e de usos levando o 

utilizador a diferentes sensações em diferentes níveis. O utilizador 

depara-se com uma entrada simétrica de grandes dimensões, com 

várias portas a constituírem um átrio amplo, onde o betão se 

mistura com a madeira numa perfeita simbiose entre o natural e o 

fabricado pelo homem. O utilizador depara-se com vários elementos 

marcantes desde a entrada da sede, nomeadamente o painel de 

Almada Negreiros, o balcão da livraria e a escadaria que dá acesso 

ao Piso 1, interdito aos visitantes. Passando os lanços de escada e ao 

dirigir-se mais para o interior, entramos no espaço de transição 

assinalado por uma distinção acentuada do pé direito. Aqui o 

visitante, após percorrer um espaço amplo, entra numa dimensão 

mais contida, um espaço de átrio para o grande auditório e para o 

museu. Este espaço charneira ganha maior impacto uma vez que se 

dá conta dos diferentes níveis criados desde a entrada da sede ao 

espaço subterrâneo do piso -1 onde se dá o contacto visual com o 

jardim suspenso. A grande escadaria de acesso ao nível inferior é 

ladeada por uma parede de betão imponente e por uma escultura 

desconstruída que percorre a parede oposta e que vai do interior ao 

exterior do jardim suspenso. As imagens aqui representadas 

pretendem demonstrar todo o cenário aqui descrito. 

 Figura 84 - Sequência de fotos de 
acordo com o percurso da Sede. 
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1   7   

2   8  

3   9  

4   10  

5   11  

6  12  
 

Figura 85 - Sequência de imagens do percurso do interior da Sede no simulador. 
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4.4.4 – Ambiente virtual – O Anfiteatro e Exterior do CAM (Centro de Arte Moderna) 

 

O percurso inicia-se desde a saída do Centro de Arte 

Moderna em direção ao anfiteatro, como quem sai de uma zona 

ampla e espreita para um novo espaço que se localiza numa cota 

diferente e envolto em muita vegetação. Um espaço que se 

destaca por ser maioritariamente branco, com breves 

apontamentos em castanho, dos vãos do museu, dos bancos 

hexagonais e dos perfis metálicos de ensombramento. É ladeado 

por uma fonte escultórica com vários patamares que proporciona 

tranquilidade com o som da água. À medida que se avança esse 

espaço amplo estreita-se, a visão foca-se na escultura do cubo e 

numa passagem coberta e rodeada por vegetação. O utilizador 

apercebe-se que por detrás dos arbustos e árvores se encontra um 

espaço diferente, um Anfiteatro ao ar livre, com uma amplitude de 

visão para as bancadas que a constitui com cerca de 1059 lugares 

sentados. É um espaço para espetáculos sazonais, durante a 

primavera e o verão, mas também para uma pausa de leitura ou 

um descanso temporário. Continua-se a descer pelas escadas até 

ao palco coberto por uma cobertura metálica, a qual transmite 

uma sensação de monumentalidade apesar dos seus leves apoios. 

Aí também se dá o contato visual com o lago e a sua vegetação 

bem como com o relvado onde muitos aproveitam para 

contemplar o lago. A vegetação que envolve o espaço torna-se 

uma importante proteção e uma barreira para com a envolvente. 

A partir do palco fica claro que o Centro de Arte Contemporânea 

fica para trás, quase invisível. Aqui contempla-se o lago e o que se 

encontra para lá deste: o Grande Auditório, o Museu e o relvado. 

As imagens aqui representadas pretendem demonstrar todo o 

cenário aqui descrito. 

 

 

 

 

Figura 86 - Sequência de fotos de 
acordo com o percurso do 
Anfiteatro. 
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1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  

 

12  

Figura 87 - Sequência de imagens do percurso do Anfiteatro no simulador. 
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5. Conclusões 

 

A pesquisa foi desenvolvida através da metodologia definida a fim de obter um ambiente 

arquitetónico de realidade virtual eficiente, i.e. o mais imersivo possível, em tempo real. A pesquisa 

começou por considerar a criação de um modelo tridimensional otimizado baseado por um lado na 

elaboração do estado da arte e, por outro, na experiência acumulada à medida que se ia 

desenvolvendo o modelo arquitetónico. Esta abordagem foi crucial para determinar os melhores 

métodos a adotar. Técnicas como a otimização das faces dos objetos, a definição de objetos com o 

mínimo de faces possíveis, a criação de instâncias, a subtração de faces não visíveis ou a aplicação 

de texturas leves, mas pormenorizadas, foram essenciais para garantir a eficiência do ambiente, e 

garantir uma experiência fluida sem comprometer a taxa de débito dos fotogramas (frame rate) 

nem a qualidade final do modelo.  

Para além da contagem de polígonos foi levado em consideração outras variáveis como o 

tipo de iluminação e o número de luzes, os sistemas de partículas, o sombreamento, a 

programação desenvolvida, as colisões e o áudio. Todas essas variáveis influenciam a performance 

da visita, e são os principais componentes que permitem melhorar o realismo do modelo 

desenvolvido, criando um ambiente mais imersivo. Apesar do possível impacto destas variáveis, 

caso não tivessem sido adequadamente definidas e controladas, não se detetou uma influência 

negativa sobre a performance da visita. Ao contrário, no caso do hardware, ao alterar entre os 

diferentes postos de trabalho e de exposição, verificou-se realmente ter um impacto negativo 

sobre a experiência de navegação. 

Após a conclusão dos testes foi possível identificar alguns dos resultados acerca do ambiente 

de realidade virtual criado. De uma forma geral a perceção de ambos os espaços e a receção ao 

sistema utilizado foram extremamente positivas. Todos os intervenientes conseguiram identificar 

os respetivos espaços e os pontos notáveis, os de maior interesse ou os mais marcantes, 

reconhecendo diversas semelhanças com a realidade, despertando o entusiasmo e a curiosidade 

nos utilizadores fornecendo-lhes uma boa experiência imersiva. Outro fator importante foi a 

utilização do som. Foi percetível o espanto dos utilizadores à medida que iam percorrendo o 

espaço, e verificando que o som se alterava consoante a sua posição auxiliando a passagem entre 

espaços distintos em cada um dos ambientes. 

Relativamente ao controlador, apesar de ser bem-recebido pelos inquiridos, os quais eram 

maioritariamente jovens, e com experiência do seu uso em navegação de ambientes 
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tridimensionais. Apesar dessa pré-disposição dos utilizadores, os tutoriais criados revelaram-se um 

excelente instrumento de introdução à navegação do ambiente.  

Os óculos também tiveram uma boa receção, tornando o ambiente mais próximo do 

utilizador. No entanto houve alguns utilizadores que se sentiram enjoados passado algum tempo da 

utilização.  

Nenhum utilizador se queixou da performance do sistema montado. Este não afetou 

negativamente a experiencia de navegação e visualização, pois o tempo de resposta do sistema 

revelou-se adequado. 

O desenvolvimento deste estudo deparou-se com algumas limitações, principalmente na 

falta de outros dispositivos que proporcionassem de forma mais intuitiva a interação, como por 

exemplo o uso do Kinect. O uso da grande tela, apesar de ser um bom sistema para a visualização, 

não consegue competir com o uso de HMD, dispositivos que, nos dias correntes, conseguem dar 

aos utilizadores uma maior sensação de imersividade, pois nunca nos conseguimos abstrair 

totalmente de que estamos dentro de uma sala com projetores.  

No que toca ao modelo executado, ainda havia muita margem para evoluir de forma a 

colmatar algumas das falhas identificadas. Atualmente se fizesse outra modelação deste género iria 

desenvolvê-la com recurso à tecnologia BIM. Com esta abordagem não só se cria a geometria como 

também permite associar dados, informação, aos elementos geométricos, tendo como 

potencialidade o uso dessa informação transferindo-a para a realidade virtual.  

É de salientar que este estudo destacou a multidisciplinaridade, tanto nas especificidades do 

desenvolvimento que o trabalho exigiu para a representação do espaço virtual, e para as técnicas 

de imersividade aplicadas, bem como para a sua contextualização, identificação e reflexão sobre os 

dados adquiridos, quer para o espaço físico, quer para o do virtual. 
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Ambiente virtual – O interior da Sede da Fundação Calouste Gulbenkian 
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Ambiente virtual – O Anfiteatro e Exterior do CAM (Centro de Arte Moderna) 
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Nome (opcional): 

_______________________________________________________________ 

Altura:  __,__ Metros   Idade:  ___ Anos  Género:   M  F   

 

Responda às questões 1. e 2., relacionadas com a sua experiência prévia com Ambientes 

Virtuais: 

1. Joga Video-Jogos(S/N):____   

a.  Regularidade: 

i. Todos os dias  

ii. Alguns dias por semana  

iii. Alguns dias por mês  

iv. Alguns dias por ano  

b. Que plataformas usa para jogar: 

i. Computador    

ii. PS3  

iii. XBOX  

iv. Wii  

v. Telemóvel    

vi. Outro   Qual: __________________ 

 

2. Os jogos que costuma jogar requerem o controlo de navegação do avatar (S/N): ___  

o O avatar está na(s):  

 1ª Pessoa    

 3ª Pessoa  

o O controlo é efetuado por:  

 Rato e/ou Teclado   

 Joystick  

 Wiimote  

 Gestos   

 Outro   Qual: __________________ 
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Com base nas três últimas experiências realizadas, classifique cada uma das questões, 

relativamente à sua concordância, numa escala de 7 valores. 

Controlo: 

1. Considerei a velocidade de movimentação 
adequada 

1  2  3  4   5   6   7  

2. A velocidade foi sempre constante 1  2  3  4   5   6   7  

3. Considerei a sensibilidade do joystick adequada 1  2  3  4   5   6   7  

4. Foi fácil controlar a minha posição dentro do 
cenário 

1  2  3  4   5   6   7  

5. Achei fácil controlar a orientação da cabeça 1  2  3  4   5   6   7  

6. Achei natural a realização das tarefas usando este 
método de locomoção virtual 

1  2  3  4   5   6   7  

7. Foi fácil evitar obstáculos 1  2  3  4   5   6   7  

8. Achei fácil navegar em zonas mais estreitas 1  2  3  4   5   6   7  

9. Foi fácil subir e descer escadas 1  2  3  4   5   6   7  

10. A performance do jogo foi boa 1  2  3  4   5   6   7  

 

Perceção: 

11. Consegui identificar os objetos visualizados 1  2  3  4   5   6   7  

12. Considerei o ponto de vista adequado 1  2  3  4   5   6   7  

13. Considerei o campo de visão adequado 1  2  3  4   5   6   7  

14. Tive dificuldades em observar o cenário 1  2  3  4   5   6   7  

15. Tive noção da distância entre mim e os objetos 1  2  3  4   5   6   7  

 

Navegação 3D: 

16. Achei confortável a navegação em 3D 1  2  3  4   5   6   7  

17. Foi mais fácil a navegação em 3D 1  2  3  4   5   6   7  

18. A imersividade foi maior em 3D 1  2  3  4   5   6   7  
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19. Foi mais fácil visualizar o cenário em 3D 1  2  3  4   5   6   7  

20. Tive maior perceção da velocidade em 3D 1  2  3  4   5   6   7  

21. Tive maior perceção das distâncias em 3D 1  2  3  4   5   6   7  

22. A utilização de óculos 3D provocou-me enjoos 1  2  3  4   5   6   7  

23. A utilização de óculos 3D provocou-me tonturas 1  2  3  4   5   6   7  

24. A utilização de óculos 3D provocou-me cansaço 1  2  3  4   5   6   7  

25. A navegação em 3D causou um maior impacto 1  2  3  4   5   6   7  

 

Forneça opiniões/sugestões sobre a sua experiência com esta interface que julgue 

oportunas: 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 


