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Resumo 

Os Planos de Segurança (PS) são hoje em dia uma realidade essencial em qualquer edifício. A 

execução destes planos após o final da obra leva a que quaisquer conclusões que se retirem acerca 

do projecto construído sejam acompanhadas de custos elevados e, por vezes, dissuasores da sua 

realização, principalmente as que levariam a alterações construtivas ou à demonstração de falta de 

alternativas para as falhas do plano. Todavia, a Realidade Virtual (RV) pode estabelecer a mudança do 

paradigma actual. A utilização de softwares BIM (Building Information Modeling) para modelação 

tridimensional (3D) de projectos de construção e a sua importação para um modelador de videojogos, 

adaptado à concepção de uma plataforma de simulação, podem alterar por completo o modus operandi 

dos planos de segurança. Através desta plataforma, é possível executar simulações de incêndio num 

edifício sem que seja necessária a sua conclusão. Para tal, é necessário conectar a plataforma de 

simulação a equipamentos RV, para que uma amostra da população do edifício ou especialistas em 

segurança possam executar as simulações de forma virtual e imersiva e, assim, compreender à priori 

o comportamento esperado dos ocupantes. Conseguindo antever quaisquer alterações sugeridas ou 

necessárias antes da fase de construção, diminuirão os custos associados à obra. Através deste estudo 

que teve como base um edifício real, além da apresentação de um modelo conceptual de um protótipo 

que integra novas tecnologias que testam a viabilidade deste sistema, conseguiu-se também 

demonstrar e validar a sua fiabilidade ao comparar os resultados com os resultados dos simulacros 

anteriores. 
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Abstract 

The implementation of security plans is, nowadays, mandatory in every building construction 

work.  However, the execution of this plans is frequently made after the completion of the work, which 

means that any inference about the project, in terms of fire hazard safety, that could lead to changes or 

improvements, are often disregarded for being linked to higher costs, even when the differences 

between the plan’s goals and its real outcomes are relevant. Nevertheless, Virtual Reality (VR) could 

be the key to the transformation of this current paradigm. The 3D modeling of any project through BIM 

software, followed by its upload to a game engine, enables the implementation of a suitable simulation 

platform that could change the evacuation plans modus operandi. Through this mechanism, it is 

possible to simulate fire drills even before the actual beginning of the construction work. Furthermore, 

connecting this platform to virtual reality equipment, results in a fully immersive experience that could 

be used by the future population of the building, to simulate a fire drill, or even by fire security experts 

in order to give their input about the evacuation plan. By anticipating the recommended project 

modifications, it is possible to decrease costs values. With this study, in which it was reviewed a real 

building, it was possible not only to present such a VR platform but to demonstrate its reliability, 

exhibiting results very similar to those found in previous evacuation drills. 

 

Keywords 

Emergency evacuation plans, Fire, Evacuation Drills, Videogames, Virtual Reality, Full immersive 

environment. 
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1. Introdução 

1.1.  ENQUADRAMENTO GERAL 

Dado o clima de alguma instabilidade e insegurança que se fez sentir mais activamente nos últimos 

anos, em particular desde alguns acontecimentos como o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 

ao World Trade Center, que marcou o ponto de viragem do prisma da segurança, saber lidar com 

desastres ou situações de emergência tornou-se bastante importante. Nos últimos anos, em Portugal, 

principalmente devido aos enormes incêndios que afectaram o território nacional, o termo ‘Segurança’ 

passou a estar muito presente no dia a dia de toda a população. 

A ‘Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE)’ é apenas um dos subtemas da vasta área de 

conhecimento que é a ‘Segurança’, e, um dos que sofreu um enorme desenvolvimento a nível prático 

e legislativo em vários sectores. O sector da Arquitectura, Engenharia e Construção (AEC) não escapou 

a este crescimento e as restrições a nível construtivo, os requisitos técnicos e alguns parâmetros foram 

sendo estabelecidos e posteriormente revistos, e novos modos de assegurar a segurança foram sendo 

encontrados. Esta crescente preocupação é bem visível com a recente introdução em vigor do novo 

Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RGSCIE) [1] estabelecido pelo 

Decreto-Lei (DL) n.º 220/2008, de 12 de Novembro e pelas mais recentes alterações com as 

publicações do DL n.º 224/2015, de 09 de Outubro e do DL n.º 95/2019, de 18 de Julho. A SCIE passou 

então a assumir um papel cada vez mais preponderante no mundo da construção civil e a própria 

constituição dos Planos de Segurança (PS) de um edifício é, ainda mais, um ponto fundamental e 

obrigatório para qualquer projecto de edificação. 

O conceito de segurança em edifícios é uma noção em constante desenvolvimento, crescimento, 

modernização e actualização. As precauções abordadas num PS estão constantemente a adaptar-se 

a um novo cenário, acompanhando o desenvolvimento da tecnologia e das diferentes necessidades da 

actualidade [2]. Se anteriormente todo este plano era feito apenas em papel, com poucos ou nenhuns 

recursos que não a observação e registo de ocorrências e soluções, hoje em dia, com recurso a toda 

a tecnologia disponível, o procedimento dos PS podem ter inputs diversos, como análise tecnológica, 

recurso a simulações virtuais, modelação 3D, algoritmos de optimização, entre outros. 

O conceito de PS é, actualmente, muito diferente dos que o precederam. Não propriamente diferente 

no seu objectivo, que continua a ser o de fornecer aos utilizadores todas as condições para 

conseguirem evacuar o edifício em segurança e o mais rapidamente possível, mas diferente devido à 

evolução da tecnologia disponível, à evolução da sociedade na sua preocupação com a segurança e, 

principalmente, com a evolução que as alterações legislativas têm impulsionado. Consequentemente, 

tem havido um crescimento e uma evolução na forma em como estes planos são pensados, construídos 

e posteriormente executados [2, 3]. Contemplando, actualmente, as mais variadas áreas de intervenção 

em todas as fases de vida de qualquer edifício – projecto, construção e exploração – este conceito 
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assumiu uma enorme complexidade e tornou-se num factor de responsabilidade acrescida para 

qualquer construção. Como referido, a evolução tecnológica tem também impulsionado o 

desenvolvimento de melhores planos de segurança. Umas das mais recentes tendências no seu 

desenvolvimento é a utilização de novas tecnologias como a Realidade Aumentada (RA) ou a 

Realidade Virtual (RV). 

A 1ª revolução industrial em meados do século XVIII, também designada de “Revolução das Máquinas”, 

fica marcada pela invenção da máquina a vapor e, em consequência dessa evolução, pela expansão 

de indústrias como a dos transportes. Por volta de 1850 e durante os 100 anos seguintes, tem lugar a 

2ª revolução industrial. A evolução na indústria automóvel com o aparecimento do motor a gasolina, o 

progresso nas indústrias metalúrgica, o aparecimento e desenvolvimento de várias tecnologias como a 

lâmpada ou o telefone, são alguns marcos importantes deste período, como representado na figura 1. 

Com o início da 3ª revolução industrial que teve origem na segunda metade do século XX, a procura 

por tecnologia e mão de obra especializada intensificou-se. Houve também uma grande aposta no 

desenvolvimento de tecnologia de ponta, software e hardware, que pudesse permitir mais e melhores 

processos industriais. Esta corrida à tecnologia levou a que, principalmente nos últimos 30 anos, se 

começassem a redefinir alguns conceitos e se estabelecessem novas metas, tornando o que se julgava 

ser impossível em realidade, nomeadamente a autonomização de máquinas, a inteligência artificial (IA), 

o chamado learning-machine e a Realidade Aumentada e Realidade Virtual. 

 
Figura 1 – 1ª, 2ª e 3ª Revolução Industrial (da esquerda para a direita). [4, 5, 6] 

Desde a década de 90 que a indústria do entretenimento tem apostado muito no desenvolvimento da 

tecnologia, nomeadamente da RA e da RV, assim como de outros desenvolvimentos tecnológicos. A 

constante evolução da ciência-tecnologia e a aposta cada vez maior no seu contínuo desenvolvimento, 

em última análise, permitiu que este tipo de tecnologia se tornasse acessível à população em geral. 

Estando assim a Realidade Virtual cada vez mais acessível e em constante desenvolvimento, não 

tardou a que outras áreas científicas e tecnológicas procurassem a sua utilização para optimizar 

processos e desenvolver novos produtos e uma dessas áreas foi a da AEC. Foi com base neste 

crescimento tecnológico exponencial que se deu nos últimos anos, e na eficácia conseguida através 

da sua utilização, que estiveram na base do aparecimento do Building Information Modelling (BIM). 

Hoje em dia, também se tenta integrar a RV e os modelos BIM para encontrar a melhor forma de 

aumentar ainda mais o desenvolvimento deste novo e revolucionário conceito., e ainda há muito para 

desenvolver.   
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1.2. MOTIVAÇÃO E OBJECTIVOS 

Dentro do sector da AEC, não foi só na relação com o BIM que se tem procurado integrar os softwares 

de Realidade Virtual. Os modelos em RV têm vindo a ser utilizados para várias práticas nomeadamente 

para simulações, planeamento de construções ou segurança em obra.. 

Através da realidade virtual tem-se então procurado facilitar vários procedimentos fases de uma obra. 

Neste caso, esta dissertação pretende avaliar a aplicabilidade da utilização da RV como complemento 

ou ferramenta na concepção de planos de segurança antes da obra estar concluída, podendo antever 

detalhes importantes ou até corrigir, a montante, detalhes construtivos ou arquitectónicos que teriam 

um custo muito maior se fossem detectados apenas à posteriori. 

A intenção é então a de avaliar a viabilidade da utilização de um ambiente virtualmente imersivo e da 

sua relação com softwares de simulação, no projecto prévio de um plano de segurança, para que, em 

tempo útil se consigam corrigir eventuais incongruências entre o plano idealizado e o que realmente 

sucede em casos de emergência. Também com a intenção de levar mais além as aplicações em RV 

ligadas à segurança em edifícios, iniciou-se o estudo da possibilidade de utilizar a RV enquanto 

plataforma de evacuação. Para tal, recorreu-se a um caso de estudo que teve como objecto o Pavilhão 

de Civil do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. 
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1.3. METODOLOGIA 

Para atingir os objectivos propostos, inicia-se a dissertação pela elaboração do estado da arte, ou seja, 

a sustentação teórica através da análise de literatura existente sobre os vários temas abordados, bem 

como uma análise exploratória do modelo a testar posteriormente. Finda a construção de uma 

fundamentação teórica criteriosa e suficientemente capaz de sustentar o objecto da dissertação, 

estuda-se um caso modelo para que se retirem alguns resultados práticos e avaliar a exequibilidade do 

plano proposto. Assim, as conclusões retiradas baseiam-se na análise de dados obtidos e não apenas 

na consideração teórica. Alcançados os resultados práticos, elabora-se uma comparação minuciosa 

das 2 situações avaliadas no caso de estudo e retiram-se as suas conclusões. Assim: 

1. Análise exaustiva da literatura e documentação regulamentar da segurança, das aplicações da 

RV na AEC e da aplicação da RV no caso específico da segurança. 

2. Análise exploratória e reflexão cuidada da proposta de modelo conceptual de aplicação da RV 

na execução de planos de segurança. 

3. Caso de estudo – Desenvolvimento e teste 

o Modelação Tridimensional do edifício 

o Utilização do software Unity 3D para a sua programação virtual 

▪ Execução de simulações 

▪ Análise dos resultados 

o Introdução de alterações no edifício para comparação 

▪ Novas simulações 

▪ Análise de resultados 

o Comparação dos resultados 

Durante a fase de estudo do caso prático, utilizou-se um software para modelar um jogo em ambiente 

imersivo e, através dele, executar algumas simulações para obtenção de resultados. A conjunção 

destes 3 elementos pode traduzir-se na figura 2. A presente dissertação, como recorre a um jogo para 

executar simulações e utiliza um caso prático de estudo, encontra-se no centro da figura 2 “jogos de 

simulação utilizados enquanto casos práticos” 

  

Figura 2 -Metodologia abordada na dissertação. Adaptado de [7, 8] 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos que reflectem a metodologia e os objectivos 

apresentados. A proposta do tema de dissertação, o enquadramento, a motivação e os objectivos do 

trabalho desenvolvido apresenta-se no presente capítulo. É também incluído neste primeiro capítulo a 

organização da dissertação através da metodologia de trabalho e da estrutura da dissertação. 

No segundo capítulo são apresentados os fundamentos teóricos sobre os quais está baseada esta 

tese, bem como a revisão de literatura sobre o tema trabalhado na dissertação, apresentando outras 

possíveis utilizações da RV no enquadramento da segurança em edifícios. 

No capítulo 3 é apresentada concretamente a proposta do modelo conceptual da presente dissertação, 

bem como todos os fundamentos, o seu funcionamento e o processo de construção da plataforma 

sugerida. 

No capítulo 4 é exposto um modelo de teste, aplicação e validação do modelo conceptual recorrendo 

a um caso de estudo. É apresentada a descrição do caso de estudo bem como as principais 

condicionantes. São também analisados os resultados obtidos na aplicação do caso de estudo. 

No 5º capítulo é feita a discussão dos resultados. Neste capítulo é efectuada uma comparação dos 

resultados obtidos na aplicação do caso de estudo no modelo conceptual com os resultados existentes 

no modelo actual. É neste capítulo que se apresenta a validação teórica e prática do modelo conceptual 

Por fim, no último capítulo são expostas as conclusões da dissertação bem como é feita a apresentação 

de trabalhos futuros sobre o tema. 
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2. Fundamentação teórica 

2.1. PLANOS DE SEGURANÇA 

2.1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

O Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) de 1951 [9], foi, até 2008, o único grande plano 

legislativo actuante em Portugal nesta área, dedicando o Título V – Capítulo III do RGEU ao tema da 

Segurança contra Incêndios. Aquando deste regulamento, a segurança contra incêndios era já uma 

obrigatoriedade legal, mas estava ainda longe de ser uma prioridade como pode facilmente ser 

percetível com uma consulta rápida pelos escassos 20 artigos (artigos 140º a 159º) que abordam este 

tema de uma forma muito generalizada. 

Em 1990 e 1998 o Título V – Capitulo III do RGEU foi revogado por 4 Decretos-Lei que visam 

particularizar, para cada Utilização-Tipo (UT) disposições específicas na segurança contra incêndios 

(Decreto-Lei n.º64/90 de 21 de Fevereiro – Edifícios de habitação; Decreto-Lei n.º409/98 de 23 de 

Dezembro – Edifícios de tipo hospitalar; Decreto-Lei n.º410/98 de 23 de Dezembro – Edifícios de tipo 

administrativo; Decreto-Lei n.º414/98 de 31 de Dezembro – Edifícios de tipo escolar). 

A opção de política legislativa portuguesa, no âmbito da segurança contra incêndios, passa então a 

traduzir-se na emissão de vários regulamentos específicos, que passam a constituir o panorama 

legislativo em vigor. Toda a legislação sobre Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) fica 

dispersa por um vasto número de diplomas de valor hierárquico normativo menor e de difícil 

interpretação e interligação. Essa opção foi tomada em detrimento de um “regulamento geral de 

segurança contra incêndios, enquanto base normativa transversal a todos os edifícios, não obstante de 

nele serem incluídas as disposições especificas complementares para cada utilização-tipo (UT)” [1].  

No seu preâmbulo, o Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndio em Edifícios (RGSCIE) 

RGSCIE [1] diz que: “A legislação sobre segurança contra incêndios em edifícios encontra-se 

actualmente dispersa por um número excessivo de diplomas avulsos, dificilmente harmonizáveis entre 

si e geradores de dificuldades na compreensão integrada que reclamam”. Ou seja, além do problema 

citado no paragrafo anterior, relativamente à dispersão da informação por vários diplomas e da 

dificuldade de articulação dos mesmos, eram ainda identificadas mais dificuldades referentes às 

lacunas e omissões no quadro legislativo existente, nomeadamente estarem preconizadas normas ou 

regulamentos específicos de segurança contra incêndios para determinadas UT, excluindo outras como 

as Instalações Industriais e Armazéns, Lares, Museus, Bibliotecas e Arquivos, ou Locais de culto, bem 

como a existência de informação divergente e frequentemente contraditória, que fornece soluções 

opostas para um mesmo problema, derivada da pluralidade de textos em vigor que impossibilitam uma 

interpretação uniforme e coerente das normas existentes. 
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Em 2008 surge então um novo Regulamento, o Regulamento Geral de Segurança Contra Incêndios 

em Edifícios. Este regulamento teve como princípio base “não introduzir clivagens com as disposições 

de segurança já aplicáveis em Portugal por se considerar que esta regulamentação está, regra geral, 

correcta e bem elaborada, bem como pelo facto de já ter sido assimilada pela maioria da comunidade 

técnica da SCIE que a aplica com facilidade” [10]. 

Assim, com este movimento reformador abrangente que se traduziu no novo RGSCIE, agregou-se de 

forma coerente, lógica, rigorosa e acessível num só documento com consistência técnica, legislativa e 

jurídica, todas as normativas nacionais prévias e em vigor, e ainda incorporar o conteúdo das 

normativas Europeias. Consequentemente foram revogados todos os diplomas existentes em vigor até 

ao momento assim como as suas respectivas alterações e rectificações. 

Comparativamente ao panorama regulamentar disperso existente antes do RGSCIE, a sua elaboração 

acabou por ser diferenciadora em vários aspectos como [10]: 

• Consequências de se tratar de um Regulamento Geral 

• Cobertura de todo o ciclo de vida dos edifícios e recintos 

• Conceito de utilização-tipo (UT) 

• Caracterização do risco de incêndio 

• Clarificação das responsabilidades 

• Simplificação dos processos administrativos 

• Aplicação de contraordenações e coimas 

• Adopção de Eurocódigos e Euroclasses 

• Abertura a disposições de tipo exigencial 

• Alterações em disposições de segurança 

O primeiro ponto é talvez o principal elemento diferenciador na forma de actuação na política legislativa 

ao reduzir o volume de diplomas jurídicos em vigor e diminuindo o elevado número de artigos anteriores 

(16 diplomas e mais de 1200 artigos), para um número bastante mais aceitável de artigos (334) em 

apenas um regulamento. Acresce ainda que se elimina as incoerências existentes entre as disposições 

previamente em vigor [10]. 

Também do ponto de vista prático, o facto de se tratar de um regulamento geral traduz-se na sua 

aplicabilidade a praticamente todos os espaços existentes em edifícios e a uma larga escala de recintos 

ao ar livre. Garante, portanto, a cobertura transversal à totalidade dos usos e a existência de 

especificações regulamentares próprias para cada tipo de uso, simplificando a abordagem a edifícios 

de utilização mista [10]. 

2.1.2. NORMAS E LEIS 

Como referido, esta área sofreu recentemente uma alteração legal significativa com o objectivo de 

aumentar a qualidade da regulamentação em vigor, eliminando a variedade de disposições legais 
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existentes e a dificuldade de consultar e cruzar a informação que se retirava dos vários diplomas, 

aumentar a sua abrangência, e eliminar incoerências ou omissões até então encontradas.  

A 12 de Novembro de 2008 foi então decretado em Diário da República, através do Decreto-Lei (DL) 

n.º 220/2008, a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Segurança contra Incêndios em 

Edifícios (RGSCIE). Tal como previsto neste Decreto-Lei, seguiram-se vários Despachos e Portarias 

que visam o complemento da regulamentação disposta no DL supra em determinadas matérias. Ainda 

assim, este Decreto-lei de 12 de Novembro de 2008 foi, 7 anos depois, corrigido e completado por um 

novo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de Outubro, e novamente alterado em 2019 segundo o Decreto-

Lei n.º 95/2019, de 18 de Julho, actualmente em vigor. 

Listam-se de seguida algumas das leis mais importantes em vigor em matéria de segurança contra 

incêndios: 

1. Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, estabelece o Regime Jurídico da Segurança 

Contra Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE) e consequentemente o RGSCIE. 

 

2. Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de Outubro. Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro. Procede essencialmente à harmonização de requisitos técnicos, tudo sem 

alterar os aspectos basilares da legislação. A principal alteração é a de acautelar a 

possibilidade da apresentação de projectos relativos a edifícios existentes, de acordo com o 

estipulado no regime jurídico da urbanização e edificação, mas cujo cumprimento das 

condições de segurança contra incêndio em edifícios se torna impraticável, desde que 

devidamente fundamentadas e aprovadas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 

 

3. Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de Julho. Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 

de Novembro. Estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou fracções autónomas. 

Define os princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e fracções autónomas adequados 

aos atuais padrões de segurança, habitabilidade e conforto, com os princípios da 

sustentabilidade ambiental e da protecção do património edificado. Determina a publicação 

imediata, pelo LNEC, de um método que permita aos projetistas e às entidades licenciadoras 

o uso pleno de medidas flexíveis e proporcionadas, garantindo a segurança contra incêndios e 

respeitando os princípios gerais da reabilitação de edifícios. 

 

4. Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro, aprova o Regulamento Técnico de Segurança 

contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE).  

• É aprovado o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, 

aplicando-se a todos os edifícios e recintos, em conformidade com o regime jurídico 

de SCIE, constante do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. O Regulamento 

Técnico de SCIE aplica -se a todo o território nacional, sem prejuízo de diploma 

regional que proceda às necessárias adaptações nas Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. 

https://dre.pt/home/-/dre/70497202/details/maximized?serie=I&dreId=70497199
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/SEGURANCACONTRAINCENDIOSEDIFICIOS/Documents/decreto_lei_n_224_2015_9_outubro.pdf
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/SEGURANCACONTRAINCENDIOSEDIFICIOS/Documents/decreto_lei_n_224_2015_9_outubro.pdf


10 

5. Portaria n.º 64/2009 – Estabelece o regime de credenciação de entidades pela ANPC para a 

emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança 

contra incêndio em edifícios (SCIE). 

• Para efeitos da presente portaria entende -se por: 

a) “Parecer” – Apreciação da conformidade e adequação das condições e 

requisitos; 

b) “Vistoria” – Verificação do cumprimento das condições de SCIE; 

c) “Inspecção” – Fiscalização da manutenção do cumprimento das condições SCIE; 

d) “Entidades credenciadas” – Entidades credenciadas pela ANCP como Pessoas 

singulares, técnicos municipais, elementos dos corpos de bombeiros; 

No Anexo IV encontram-se explicações mais detalhadas sobre estas e ainda outras leis, normas e 

portarias em vigor das quais se faz referência no presente texto ou que o autor tomou como importantes 

para melhor compreensão do tema. 

 

2.1.3. DEFINIÇÃO DE PLANOS DE SEGURANÇA 

Como está enunciado no RGSCIE, um Plano de Segurança (PS) é “o conjunto de medidas de auto-

protecção (organização e procedimentos) tendentes a evitar a ocorrência de incêndios e a limitar as 

suas consequências. É composto por um PP (Plano de Prevenção) e um PE (Plano de emergência)” 

[1]. 

O aparecimento de um fogo, uma explosão, ou qualquer outro tipo de incidente que origine um incêndio 

constitui um risco inerente aos utilizadores de qualquer edifício ou espaço público. Em alguns casos, 

se não forem tomadas as medidas adequadas, estes eventos podem traduzir-se em danos materiais 

elevadíssimos e até à perda de vidas humanas. Assim, é necessário garantir a existência de um 

conjunto de medidas ou providências a serem tomadas – a que se dá o nome de Plano de Segurança 

– que visem a protecção do edifício e dos seus utilizadores, evitando a ocorrência de desastres e/ou 

limitando os danos por ele causados. Pode-se considerar que um PS tem os seguintes objectivos 

basilares [11]: 

1. Protecção de Vidas Humanas – Tanto dos utilizadores do edifício como das autoridades que 

nele intervenham devido à ocorrência de um sinistro; 

2. Protecção dos bens existentes e/ou garantir a continuidade das actividades realizadas; 

3. Protecção da estrutura do edifício, diminuindo a necessidade de grandes intervenções após a 

ocorrência de algum sinistro; 

4. Protecção das edificações vizinhas e dos seus utilizadores, bem como dos peões presentes na 

via publica envolvente; 

5. Protecção do Património Histórico e Cultural; 

6. Protecção do Ambiente. 

http://www.prociv.pt/bk/Documents/Portaria_64_2009_ANPC_DR_I_S_22_01_09.pdf
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A gestão de emergência de edifícios, essencialmente representada nos planos de segurança, pode 

geralmente ser definida como uma metodologia científica cujo objectivo é o de fornecer as soluções 

possíveis para a segurança humana em ambientes extremos. Tem um impacto particularmente 

significativo na segurança contra incêndios em edifícios, ao abordar e incluir situações nestas 

circunstâncias, e que, naturalmente, se relacionam directamente com a vida e a segurança de todos os 

ocupantes do edifício, bem como dos bens nele existentes [12]. 

O Plano de Prevenção (PP) é parte integrante do plano de segurança e actua com o objectivo de limitar 

os riscos de ocorrência de incêndio por meio da manutenção da segurança a todos os níveis. Segundo 

o RGSCIE “O plano de prevenção é um documento onde deve constar a organização de segurança e 

suas atribuições, assim como os procedimentos de actuação, numa situação normal, tendo em vista a 

capacidade de passagem à situação de emergência, em caso de necessidade” [1]. 

O Plano de Emergência (PE) é outra parte integrante do plano de segurança e pode ser definido como 

um conjunto dinâmico de medidas – dizem-se dinâmicos pois carecem de constante actualização –, 

baseadas em leis e normas bem definidas, com o objectivo de minimizar os efeitos de um desastre ao 

aplicar, da forma mais optimizada possível, todos os recursos disponíveis. É objectivo do PE elaborar 

um plano de evacuação, geral ou parcial, bem como um plano de intervenção [13]. 

Um plano de emergência é elaborado segundo as fases que se seguem [13]: 

I. Caracterização do espaço – Localização, envolvente, instalações, fontes de energia, etc. 

II. Identificação de riscos internos e externos – Riscos naturais e tecnológicos 

III. Levantamento dos recursos existentes – Permitem intervenção em situação de 

emergência. 

o Equipamento de 1ª intervenção – Extintores, equipamento de primeiros socorros 

o Sistemas de sinalização e iluminação de emergência – Percursos de 

evacuação com sinalização própria 

o Meios de alarme e alerta – Sirenes de alerta de evacuação, telefones 

o Meios automáticos de detecção e extinção – Sistema automático de detecção 

de incêndios e sistemas automáticos de extinção de incêndios  

IV. Organização de segurança – Preparação interna com o intuito de garantir as medidas 

adequadas à prevenção das vidas humanas e dos bens. 

o Plano de evacuação 

▪ Identificação de saídas – Saídas normais; Saídas de emergência 

▪ Caminhos de evacuação – Rápidos e seguros 

• Itinerário normal 

• Itinerário alternativo 

▪ Identificação de Pontos Críticos – Escadas, cruzamentos, etc. 

▪ Pontos de encontro – Amplos, seguros e no exterior 

o Plano de intervenção 

▪ Reconhecimento, combate e alarme interno 
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▪ Evacuação 

▪ Concentração e controlo 

▪ Informação e vigilância 

Com o intuito de não alongar em demasia o presente capítulo, mas não excluindo a importância da 

interiorização destes conceitos, encontram-se de seguida as definições de Planta de Emergência, 

Caminhos de Evacuação e Simulacro, vocabulário que será importante ter presente para a melhor 

compreensão da dissertação, encontrando-se ainda no Anexo V um compêndio com outras definições 

também relacionadas com a Segurança e inerentes aos planos de segurança, bem como o método de 

dimensionamento dos caminhos de evacuação. 

Planta de Emergência – Peça esquemática, usualmente uma peça desenhada, referente a um dado 

espaço com a representação dos caminhos de evacuação e dos meios a utilizar em caso de incêndio, 

pode conter ainda instruções gerais de segurança aplicáveis a esse espaço bem como informação 

relativa a uma primeira intervenção. (Figura 3) Deve estar conforme a NP 4386. 

As plantas de emergência devem ainda ser o reflexo do estudo dos seguintes elementos: 

• Documentação do planeamento da evacuação que inclua o tráfego expectável de pessoas; 

• Procedimentos de segurança contra incêndio; 

• Planta de Arquitectura e configuração da instalação; 

• Identificação de todos os caminhos de evacuação; 

• Localização de todo o equipamento de combate a incêndios; 

• Localização do equipamento de emergência e socorro; 

• Instruções em caso de emergência; 

• Localização das zonas de refúgio e dos pontos de encontro. 

 

Figura 3 - Planta de emergência do Pavilhão do DECivil do IST 

Caminhos de Evacuação – Percurso entre qualquer ponto, susceptível de ocupação, num recinto ou 

num edifício até uma zona de segurança exterior. 
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Simulacro – Simular situações reais, em particular situações de emergência, com vista a melhorar o 

adestramento do pessoal com funções no plano de emergência. Este conceito será abordado com 

maior detalhe na secção seguinte [14]. 

2.1.4. SIMULACROS  

Um Simulacro é a representação de uma resposta a uma emergência provocada por um ou mais 

fenómenos ou agentes perturbadores. A sua execução deve contemplar a simulação de diferentes 

cenários, próximos do real, afim de testar e preparar a resposta dos utilizadores e das equipas de 

segurança perante situações de emergência reais [15]. 

Com estes exercícios tenta-se, entre outros, atingir os seguintes objectivos [16]: 

✓ Formação prática dos utilizadores e das equipas de emergência; 

✓ Avaliar a eficácia de procedimentos & testar a operacionalidade dos equipamentos; 

✓ Identificar os pontos fracos a melhorar; 

✓ Treinar a cooperação com as forças exteriores de socorro (bombeiros, polícia, outras); 

✓ Assegurar às autoridades o cumprimento da lei. 

Para o RGSCIE, os edifícios são divididos em 12 categorias – Utilização-tipo (UT) – consoante a sua 

finalidade e o seu tipo de utilização. Naturalmente, o mesmo edifício ou recinto pode possuir uma ou 

várias UT, sendo que as disposições do RGSCIE são estabelecidas para cada UT e são também 

definidas as condições de coexistência de várias UT’s para o mesmo edifício. 

Ao mesmo tempo, a caracterização do risco de incêndio nos edifícios, segundo o RGSCIE, é definida 

através de 4 categorias de risco para cada UT. A classificação da categoria de risco é feita através de 

vários critérios (dependente das UT) sendo a altura do edifício um factor chave na atribuição da mesma.  

De acordo com o disposto no art.º 207 da Portaria n.º 1532/2008, componente do RGSCIE, “nas 

utilizações-tipo que possuam plano de emergência interno devem ser realizados exercícios com os 

objectivos de teste do referido plano e de treino dos ocupantes, com destaque para as equipas referidas 

no n.º 3 do artigo 205.º, com vista à criação de rotinas de comportamento e de actuação, bem como ao 

aperfeiçoamento dos procedimentos em causa” [17]. 

Conforme referido no ponto 2 do mesmo artigo, no Quadro XLI apresentado na figura 4, nas utilizações-

tipo IV de categoria de risco 4, devem-se realizar os exercícios acima descritos com uma periodicidade 

máxima de 1/ano. Acresce ainda que no caso de um estabelecimento de ensino (UT IV), deve ser 

sempre realizado um exercício no início do ano escolar. Esta seria a principal classificação do edifício 

do caso de estudo que será apresentado posteriormente. No entanto, pelas várias vertentes que o 

pavilhão comporta, a sua utilização.tipo real é do tipo Mista, classificadas conforme apresentado na 

figura 5. 

No Anexo VI apresentam-se as tabelas referentes à definição das 12 UT e à classificação das 

categorias de risco de incêndio para a UT IV. 
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Figura 4 - Quadro XLI - Periodicidade mínima da Realização de Simulacros consoante o artigo 207º da portaria 1532/2008. [17] 

 

Utilização-Tipo Categoria de Risco 
Periodicidade dos 

Simulacros 

II – “Estacionamento” 2ª 2/ano 

III – “Administrativos” 2ª 1/ano ou 2/ano 

IV – “Escolares” 4ª 1/ano 

VI – “Espetáculos e Reuniões Públicas” 2ª 1/ano ou 2/ano 

Figura 5 - Periodicidade mínima da Realização de Simulacros consoante as várias utilizações-tipo do Pavilhão de Civil. [18] 

Estes exercícios devem ser devidamente planeados e executados para que se assemelhem o mais 

possível com uma situação de emergência real, ainda assim, segundo o RGSCIE, “deve ser sempre 

dada informação prévia aos ocupantes da realização de exercícios, podendo, no limite, não ser 

rigorosamente estabelecida a data e/ou hora programados” [1]. Naturalmente, esta obrigação acaba 

por interferir directa ou indirectamente na qualidade e realismo dos exercícios. 

O planeamento dos simulacros começa pelo estabelecimento de objectivos a atingir, pela definição 

criteriosa de um cenário e pela definição dos pontos fundamentais a observar durante o exercício. O 

simulacro deve envolver toda a estrutura interna e externa, isto é, todas as equipas e entidades que 

interviriam numa situação real de emergência. Após o simulacro é fundamental analisar o cumprimento 

dos objectivos propostos na fase de planeamento, avaliar a eficácia das equipas envolvidas, a 

capacidade de actuação e coordenação dos comandos operacionais e, também, a velocidade de 

execução e o comportamento geral dos participantes [14]. 

2.1.5. PONTOS VULNERÁVEIS E DEFICIÊNCIAS DOS PLANOS DE SEGURANÇA 

A existência de planos de segurança (e consequentemente do seu plano de prevenção e ainda do 

plano de emergência – e assim também do plano de evacuação) e a realização de simulacros de 

evacuação são actualmente obrigatórios em praticamente todos os edifícios construídos. São de 

particular importância no que diz respeito à segurança e protecção dos seus utilizadores, especialmente 

durante uma situação de emergência, onde o pânico se espalha com muita facilidade e prontidão. No 

entanto, é frequente haver discordância entre o que o PS prevê e o que realmente acontece numa 

situação de emergência. Isto pode dever-se a vários factores, salientando: 

• Imperfeições construtivas (relativamente ao projecto desenhado); 



15 

• Cálculos de dimensionamento do projecto insuficientes ou errados (p.e.: no 

dimensionamento de saídas de emergência face o número de utilizadores, dimensão da caixa 

de escadas, entre outros) – Ver Anexo V; 

• Pressupostos do comportamento humano em situações de emergência errados ou 

inadequados (p.e.: não consideração de comportamentos como o flocking); 

• Outros – Alterações à posteriori podem levar a caminhos de evacuação parcial ou totalmente 

obstruídos, ou ao bloqueio ou desactivação de alguns sistemas 

As mais simples alterações nos espaços podem significar impactos consideráveis no PS elaborado. 

Desde a obstrução, parcial ou total, de caminhos de evacuação, diminuindo o espaço útil disponível em 

caso de emergência; do bloqueio ou obstrução dos sistemas de detecção ou actuação de incêndio e 

controlo (ou extracção) de fumos; das alterações na cobertura, tectos e janelas que podem alterar a 

evolução prevista em projecto do comportamento dos fumos; ou mesmo da alteração nos materiais 

utilizados, por exemplo nos revestimentos ou na simples decoração que pode diminuir a resistência ao 

fogo promovendo a sua propagação mais acelerada. Se estas alterações não forem tidas em 

consideração na elaboração ou actualização do PS, as consequências podem ser muito maiores do 

que as inicialmente previstas. 

Também o facto da maioria dos utilizadores desconhecerem o plano de segurança, não terem 

capacidade para o ler ou não saberem da localização das plantas de emergência, ou mesmo a falta de 

rigor por parte do utilizadores do edifício durante os simulacros, normalmente devido à pouca seriedade 

que é dada a estes eventos, pode levar a que alguns desastres tenham um impacto maior em termos 

de destruição de bens materiais ou até mesmo representar a perda de vidas humanas. A alternativa, é 

que os utilizadores tenham conhecimento total do PS e das saídas de emergência – e que estas se 

encontrem bem visíveis, estruturadas e adequadas à tipologia do edifício, ao seu objectivo, ao número 

de utilizadores, e não apenas a “cumprir regulamentos” – mas esta alternativa acarreta custos e 

demasiado trabalho que muitas vezes é considerado como desnecessário. 

O facto do PS ser geralmente estabelecido apenas depois da obra estar terminada impede que, se 

forem detectadas lacunas que requeiram algum tipo de ajuste ou modificação no edifício, estes não 

sejam feitos por representarem custos elevados. Situação que poderia ser evitada caso se detectassem 

esses problemas a montante e, consequentemente, com menor custo [19]. 

Actualmente, o RGSCIE “exige uma maior participação da sociedade civil na vertente da segurança: 

responsabiliza projetistas pela execução e qualidade dos projectos desta especialidade, tal como as 

empresas e diretores de obra pela implementação desses mesmos projectos em obra. Ao mesmo 

tempo também responsabiliza mais os proprietários, administradores de condomínio e entidades 

gestoras, a manutenção das condições de segurança contra incêndio em edifícios. As medidas de 

autoprotecção também se tornaram mais rigorosas” [1]. Com a entrada em vigor deste regulamento, foi 

necessário para as empresas responsáveis começar a adoptar medidas que, cumprindo as normas 

estipuladas, não prejudicassem o orçamento de uma qualquer construção. Naturalmente o método 
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mais simples, e até natural dada a evolução da tecnologia, foi o de recorrer às tecnologias para 

optimizar e melhorar este tipo de planeamento.  

Os jogos de Vídeo são então vistos como uma solução possível a considerar para resolver algumas 

das questões mencionadas anteriormente. O seu potencial para tornar tarefas entediantes em tarefas 

agradáveis é bastante considerável e têm sido recentemente aplicados em diversos objectivos, distintos 

do seu propósito inicial, simplesmente proporcionar entretenimento aos seus utilizadores. 

 

2.2. TECNOLOGIAS DIGITAIS E SIMULAÇÕES DA REALIDADE 

Antes de se avançar mais na teoria que suporta esta dissertação no âmbito das tecnologias, 

nomeadamente no que concerne à utilização de realidade virtual, é necessário introduzir e esclarecer 

alguns conceitos inerentes a ao mundo da tecnologia da informação. 

2.2.1. JOGOS E VIDEOJOGOS – TIPOS E DIVERSIDADES DE APLICAÇÕES 

Como se verá adiante, os videojogos são usados cada vez mais para um sem fim de aplicações, que 

vão desde aplicações a nível cultural, educacional, enquanto ferramenta de apoio, entre outros. No 

entanto, nunca é de mais relembrar o que pode parecer óbvio,  Videojogos são, mais do que tudo, jogos 

[20]. 

É então necessário começar por explicar o que se entende por ‘jogo’. Segundo Hays [8], pode-se definir 

um jogo como “uma actividade competitiva, criada artificialmente, com um ou mais objectivos bem 

específicos e um conjunto de regras e condições bem definidos, envoltos num contexto específico” [8]. 

Por sua vez, Zimmerman [21] define um jogo como ”Uma actividade interactiva e voluntária, na qual 

um ou mais jogadores seguem um conjunto de regras que restringe o seu comportamento, encenando 

um conflito artificial que termina com um resultado quantificável” [21]. São também explicados os 

adjectivos escolhidos para a caracterização de um ‘jogo’ [21]: 

• Voluntária – A ideia de alguém estar forçado a jogar um jogo vai contra a própria essência de 

um jogo enquanto uma actividade realizada por iniciativa própria, por gosto.  

• Interactiva – Interacção. Jogos são actividades que exigem reciprocidade entre o(s) 

jogador(es) e o jogo. Assente sobre um fluxo bidirecional de informação entre o jogo e os 

jogadores, todas as acções que se tomam durante o jogo acarretam consequências. Há 

constantes trocas de influências entre jogadores e o jogo, escolhas necessárias, eventos 

aleatórios, que fomentam o desenrolar do próprio jogo. 

• Comportamento condicionado – Regras. Um jogo é feito de regras, faz parte da sua essência 

estrutural a partir da qual surge o próprio jogo. Estas servem para definir o objectivo do jogo e 
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os meios disponíveis para o concretizar. Estas regras essencialmente limitam a liberdade do 

jogador dentro do jogo 

• Artificial – Apesar de um jogo acontecer, naturalmente, no mundo real, a artificialidade é uma 

característica que lhe é inata. Estabelecem uma fronteira espaço/tempo entre o mundo real e 

o artificial. 

• Conflito – Todos os jogos se baseiam num confronto de poderes. Pode ser um conflito entre 

dois jogadores (como no xadrez), um grupo de jogadores (num jogo em contrarrelógio), ou 

mesmo na disputa entre um jogador e a sorte ou o tempo. 

• Resultado quantificável – Esta disputa tem, claro, um objectivo final e consequentemente um 

resultado final, a prestação do jogador é naturalmente quantificável. Concluído o jogo haverá 

os vencedores e/ou os perdedores (nada impede que todos sejam vencedores ou perdedores), 

haverá pontuações atribuídas, haverá records estabelecidos, níveis alcançados, etc. É esta 

ideia de quantificar o resultado final que distingue os jogos de outras actividades lúdicas menos 

formais. 

De forma muito semelhante, também Bright e Harvey [22] e Leemkuil et al. [7], tinham analisado as 

características que envolvem o conceito de jogo, chegando a conclusões muito semelhantes [7, 22]: 

• Voluntário; Regras e restrições; Objectivo final; Competição; Contexto 

Pode-se então definir um ‘Jogo’ como “uma actividade voluntaria, interactiva e competitiva, com um 

conjunto de regras e objectivos bem definidos, envolta num contexto próprio, que termina com um 

resultado quantificável.” 

Com o conceito de jogo bem definido, encontram-se reunidas as condições para se avançar para uma 

definição de ‘videojogo’, como “um jogo executado através de plataformas audiovisuais que nos 

fornecem um ambiente virtual ou artificial.” 

Esta definição é em tudo semelhante à fornecida por Zyda em “From Visual Simulation to Virtual Reality 

to Games” [23] que expõe:“Jogos de vídeo são um desafio mental, jogado com um computador, limitado 

por regras, e com objectivo de receber um prémio, lúdico ou meramente de satisfação pessoal” [23]. 

Esta definição não está menos correcta nem é diferente do que a sugerida, no seu conteúdo, apenas 

são incluídas explicitamente na definição algumas das características que se viu serem inerentes a um 

qualquer jogo, e como tal também próprias dos jogos de vídeo. Razão pela qual se dispensou a sua 

inclusão aquando da sugestão de definição de videojogo sugerida no paragrafo anterior [23]. 

2.2.2. SERIOUS GAMES – O QUE SÃO E SUAS VANTAGENS 

Definiu-se jogos e videojogos e referiu-se que a sua principal função era a de entretenimento dos 

jogadores. Apesar desta ser de facto a sua origem, os videojogos têm sido cada vez mais utilizados 

com outros intuitos e noutras áreas para atingir os mais variados objectivos. 
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O sentimento de prazer associado ao jogo, e a satisfação pessoal na superação dos desafios 

levantados no decorrer do jogo, ajudam a manter a concentração e a motivação dos seus utilizadores. 

São por isso 2 dos principais atributos que os videojogos têm que os tornam extremamente uteis 

enquanto recurso para a execução de várias tarefas em diferentes áreas [24, 25]. Freitas [26] enumera 

alguns benefícios que advém da combinação dos videojogos com outras actividades [26]: 

1. Motivação dos participantes é maior; 

2. Taxas de sucesso mais elevadas pelo “vício” (necessidade/vontade de acabar o jogo 

superando-o) e diversão (entretenimento que advém da execução de uma tarefa executada 

com gosto); 

3. Capacidade de despertar novos interessados – Disseminar o tema como um assunto 

interessante e divertido; 

4. Criação de actividades de grupo, obrigando à colaboração entre elementos; 

5. ‘Aprender pelo fazer’ e adquirir experiência. 

6. Tempos de aprendizagem mais rápidos e eficientes. 

Com a percepção destas características, inatas nos videojogos, houve uma tentativa por parte de outras 

indústrias, em utilizá-los para tentar dinamizar e melhorar o desempenho dos funcionários em várias 

áreas e tarefas. Surgiu assim o termo ‘Serious Games’ que se refere então aos jogos de vídeo cuja 

aplicação é a de auxiliar outras actividades que não o entretenimento, como a educação, a saúde, o 

treino físico ou a engenharia [24]. 

Apesar da nomenclatura eleita ser alvo de algumas críticas pelo seu sentido literal, representando o 

termo Serious Games, ‘per si’, uma antítese – Os jogos são uma actividade naturalmente divertida, não 

uma actividade séria –, a introdução deste termo no mundo tecnológico tem vindo a desenvolver a área 

do entretenimento e do ‘gamming’ [27]. Este crescimento era tão inesperado como foi aproveitado. A 

atitude da sociedade em relação aos videojogos sofreu uma mudança drástica, pois se os videojogos 

eram constantemente vistos como um desperdício de tempo e altamente viciantes, a sua utilização de 

forma didática noutras áreas como a educação ou a saúde veio alterar essa visão [24]. Ninguém diria 

que a indústria dos jogos pudesse ser equiparada à indústria dos filmes, paralelo que hoje é 

frequentemente feito em termos de lucros, investimento ou até a nível social. Ao longo dos últimos 

anos, os ‘Serious Games’ têm sido um tópico frequente de vários congressos, convenções e 

conferências, registou-se um aumento exponencial do número de ‘game designers’, de estudos sobre 

as suas possíveis aplicações, de sites e livros sobre o tema, entre outros. Apesar de essencialmente 

guiada pelos objectivos e interesses da indústria do entretenimento, esta evolução digital tem sido 

motivo de maior aposta na investigação e desenvolvimento por muitos investigadores de áreas 

diferentes, sempre com o objectivo de poderem utilizar os jogos de vídeo na sua actividade, tanto para 

educar e motivar como para melhorar o comportamento e aumentar a eficiência [27]. 
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Figura 6 - Diferença entre Jogos e Serious Games. Adaptado de [23] 

Foi apresentada a definição de Videojogos dada por Zyda [23]. Como é visível na imagem anterior, 

adapta-se essa definição para o significado de Serious Games: “Serious Game são desafios mentais, 

jogados através de um computador, limitados por regras, com o objectivo de treinar certas aptidões em 

áreas como a educação, a saúde, a segurança, ou mesmo promover acções de sensibilização, sempre 

através do entretenimento” [23], como representado na figura 6. 

Ou seja, Serious Games são Jogos que educam, treinam e informam. São interfaces de processamento 

de dados que, através de mecanismos lúdicos como videojogos, transformam os conteúdos didáticos 

em formas mais atrativas e que visam ensinar e desenvolver capacidades e características técnicas ou 

até comunicar qualquer tipo de mensagem, sensibilização ou informação [25, 28]. 

Tendo o conceito de Serious Games bem presente, pode-se compreender que este tipo de jogos detém 

enumeras utilizações nas mais várias indústrias. Michael e Chen no seu livro “Serious Games: Games 

that Educate, Train, and Inform” [28], listam uma vasta gama de aplicações em diferentes ramos. É com 

base nesta lista que Alvarez et al. [29], organizam estas possíveis utilizações segundo a sua área de 

aplicação. Começam por fazer uma distinção entre utilizações nos ramos da saúde, direito/justiça ou 

engenharia, que têm demasiados campos de aplicação e muito complexos para que se defina uma 

tipologia base, dos ramos da educação, comunicação ou estratégia, nos quais é mais simples a 

formação das referidas tipologias. Com base na lista de aplicações referida, e feita esta última 

observação, são propostas 5 tipologias de Serious Games nas áreas da educação, comunicação e 

estratégia, não sendo um jogo exclusivo de uma determinada tipologia, isto é, o mesmo Serious Game 

pode corresponder a uma ou mais das tipologias apresentadas [29]: 

• Edutainment; Advergaming; Edumarket; Political; Training and Simulation Jogos Treino e Simulação 

Explorando a última tipologia referida, por ser a mais relevante nesta dissertação, tem-se que Jogos 

Treino e Simulação caracterizam-se essencialmente por duas vertentes: a de simulação e a de treino. 

Jogos como o “Flight Simulator” (Figura 10) podem caracterizar-se nas duas vertentes, ou seja, um 

jogador pode apenas querer simular o voo de uma aeronave controlada por si, sem mais objectivos, ou 

estabelecendo ele próprio os seus objectivos; ou, por exemplo, um aprendiz de um curso de pilotagem 

ter de fazer determinadas horas de voo num simulador, entrando assim na vertente do treino. 
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Figura 7 - Imagem do jogo Flight Simulator. [30, 31] 

Como observado, os jogos de vídeo requerem, por definição, interacção com os utilizadores. Devido 

também à sua natural relação com meios multimédia e audiovisuais, podem-se tornar até bastante 

imersivos. Estas características ajudam a superar as dificuldades que se encontram com outros meios 

audiovisuais, como apresentações ou filmes, na tentativa de melhorar a aprendizagem dos 

procedimentos de segurança, e até dos próprios simulacros. 

Os videojogos também se distinguem pela sua capacidade de prender a atenção dos utilizadores 

enquanto jogam, pela forma como constantemente põem à prova as capacidades dos jogadores e por 

ainda avaliarem a performance de cada jogador cada vez que são utilizados. Estas características 

mencionadas tornam os jogos de vídeo uma opção bastante apreciada para alterar a forma como a 

‘Segurança’ é ensinada e testada. Os Serious games tomam então o lugar de uma possível solução 

para este problema, principalmente se aliados a um software de realidade virtual que permita 

imersividade e assim recriar situações de emergência e pôr à prova as capacidades dos utilizadores 

em conseguirem evacuar do edifício em segurança, podendo, no futuro, em caso de uma situação de 

emergência real, recriar o seu comportamento. Várias outras áreas de estudo têm recorrido a esta 

opção, e com sucesso, como a saúde ou a educação, mas também outras áreas dentro da AEC. Isto 

deve-se à sua capacidade de simular ambientes de forma muito precisa, realista, e em tempo real o 

que o torna um substituto cada vez melhor e mais próximo das simulações em espaço e tempo real. 

2.2.3. JOGOS DE SIMULAÇÃO 

Referiu-se na secção anterior, capítulo 2.2.2 Serious Games, que uma das tipologias de classificação de 

determinados Serious games era a de “Jogos de Simulação e Treino”. Aquando dessa abordagem, fez-

se referência a 3 jogos: “Sim City”, “The Sims” e “Flight Simulator”. O que estes 3 jogos têm em comum 

é a ausência de uma vitoria clarificada, ou seja, nestes jogos não se pretende ganhar, não há um nível 

final ou um objectivo último para cumprir, o único propósito do jogo é a diversão e a superação pessoal. 

A questão prende-se em como aproveitar o factor de entretenimento puro, e enquanto “Serious Game”, 

estes jogos podem ter um papel importante na sociedade, podendo ser utilizados enquanto plataformas 

de treino para determinadas capacidades.  

A ausência de objectivos definidos (os únicos que poderão existir neste tipo de jogos são os que cada 

jogador cria para si, enquanto desafios ou metas pessoais) leva a que cada jogador, experiencie cada 

jogo, ou cada momento do jogo, de maneira diferente e muito particular. Frasca [32], defende que a 
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falta de objectivos permite aos jogadores alternarem entre um modo de jogo “de brincar” e outro “sério”. 

Ao primeiro, sem nenhum propósito específico (uma simples brincadeira) dá-se o nome de “paidea”; e 

para um modo de jogo “sério”, com objectivos definidos, dá-se o nome “Ludus”. Neste ultimo, à partida, 

haverá um vencedor e/ou perdedor. Para melhor compreensão, repare-se no exemplo do jogo “Flight 

Simulator”. Um jogador no modo paidea estará simplesmente a pilotar o avião, disfrutando da viagem, 

imaginando aquela situação realizar-se no mundo real. Quando o jogador passa para o modo Ludus 

(Por iniciativa própria, não há nenhum acontecimento no jogo que obrigue a esta situação visto que, 

como se referiu, o jogo não tem objectivos concretos), irá criar regras e objectivos. Por exemplo, pode 

simular a situação do seu avião estar a ser desviado e ter que aterrar de emergência nas montanhas, 

pode colocar a situação de que fica sem um motor e precisa aterrar de emergência, pode só decidir 

que se conseguir passar por baixo de 5 pontes seguidas ganha caso contrário perde, entre muitos 

outros possíveis. Há, portanto, uma infinidade de cenários possíveis que o jogador pode colocar, ou 

não, a palavra final é sua, mesmo que o jogo lhe sugira a realização de determinadas tarefas (não 

obrigatórias claro), o jogador tem todo o poder de decisão nas suas mãos [29]. 

Concretamente, o mesmo jogo pode ser visto e experienciado de duas formas diferentes. Na forma 

Paidea, é abrangido o princípio da diversão e da alegria, o jogador é livre de improvisar o que quiser, 

é incutida a espontaneidade. O modo Ludus objectiva a mentalização da vitória, o cálculo da 

combinação perfeita e da melhor receita para o sucesso, o jogador comporta-se de forma disciplinada, 

contido e não espontâneo. Na tabela 1 encontram-se exemplos de jogos nas duas formas distintas.  

Tabela 1 - Diferentes regras dos modos ‘Ludus’ e ‘Paidea’ em 3 exemplos de jogos diferentes. 

Jogo Paidea Ludus 

Crianças a jogar 

“à apanhada” 

Simplesmente correr uns 

atrás dos outros, sem 

qualquer objectivo que não 

passar o tempo de forma 

divertida. Correr e tocar no 

outro, umas vezes é um 

outras vezes será outro 

Uma criança tem o objectivo de apanhar todas as outras. 

Tem de correr atrás delas e apanhá-las. Quando lhes toca, 

estas devem permanecer no mesmo sítio de braços abertos 

esperando que um companheiro lhes toque na mão dando-

lhes uma outra vida e entrando novamente em jogo. Caso o 

jogador que está a apanhar consiga imobilizar todos os 

adversários ganhará o jogo. 

Jogo de Video 

‘The Sims’ 

Partindo da personagem 

principal, construir uma vida 

para essa personagem, 

através de relações sociais, 

profissionais, qualidade de 

vida e outros factores. 

Conseguir que a sua personagem tenha muito sucesso 

profissional e consiga empregos melhores e com ordenados 

superiores. Ter uma vida social bastante activa com muitos 

amigos. Na sua relação amorosa conseguir constituir a 

família desejada. Aumentar constantemente a sua casa 

remodelando-a ou comprando uma nova. Ter mais estatuto 

que os vizinhos ou que os restantes jogadores. 

Jogo de Vídeo 

“Flight 

Simulator” 

Disfrutar de uma viagem de 

avião pilotado pelo jogador. 

Conseguir descolar o avião; pilotar sob condições 

meteorológicas adversas; Ter sucesso numa amaragem; 

conseguir evitar embate sobrevoando uma cordilheira; voar 

por baixo de pontes sem embater o avião; etc. 
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A aplicabilidade destes Serious Games enquanto simuladores de treino eficientes face às situações no 

mundo real é a verdadeira questão. Contudo, a resposta a esta pergunta é quase imediata: Depende 

do jogador. Depende apenas da postura que o jogador adopta face aquele videojogo. Dentro dos 2 

modos ou das 2 categorias referidas previamente, com ou sem regras e objectivos, é possível para o 

jogador simular e treinar situações reais, sejam elas quais forem. Se num caso é o próprio jogo que 

pode apresentar as metas a cumprir, no outro é o jogador que as impõe e consequentemente as terá 

de cumprir. Quando o objectivo do jogador é apenas entretenimento, então não precisa encarar o 

videojogo enquanto algo sério e assim apenas disfrutará do prazer do videojogo e não estará no modo 

de treino de capacidades. Caso o pretendido pelo jogador seja, de facto, o treino de aptidões, então o 

jogador deve encarar o videojogo quase como se de uma situação real se tratasse e assim adoptar 

uma postura séria e adequada. 

Reafirma-se então que, a possibilidade de os videojogos treinarem de forma igual a simulações reais, 

certas capacidades, prende-se sobretudo com a postura do jogador, mais do que com o próprio 

videojogo. É claro que a qualidade e o realismo do jogo terão depois a sua influência na atitude do 

jogador, mas é já um efeito indirecto [29]. 

 

2.2.4. JOGOS HÍBRIDOS 

Pode-se definir um jogo híbrido como “Um jogo composto por características de vários jogos diferentes, 

ou em última análise, por vários jogos diferentes”. 

Foram apresentadas as definições de videojogos e de simulações. Acrescentar-se-á ainda mais um 

conceito, o de casos de estudo. Citando Hays [8], “casos de estudo são problemas específicos em 

análise, verdadeiros ou hipotéticos, retirados de uma ou várias situações reais”. 

Hays [8] refere que Leemkuil et al. [7] relacionam os conceitos de jogos, simulações e casos de 

estudo, conforme ilustrado na figura 11. Como se pode observar, a relação destes elementos resulta 

num composto constituído por atributos de todas as partes envolventes (seja de apenas 2 ou dos 3 

elementos relacionados). Os elementos em questão têm aplicações individualmente, no seu estado 

puro, quando combinados 2 a 2 (resultando em ‘simulação de casos de estudo’, ‘jogos de simulação’ 

ou ‘jogos enquanto casos de estudo’) ou mesmo entre os 3 elementos, videojogos, simulações e casos 

de estudo formando jogos de simulação utilizados enquanto casos de estudo [8]. 

Obtiveram-se então 3 jogos híbridos: ‘Jogos de simulação’, ‘Jogos utilizados como casos de 

estudo’ e ‘Jogos de simulação utilizados enquanto casos de estudo’. Se se definiu jogos híbridos 

como “Jogos composto por características de vários jogos diferentes, ou em última análise, por vários 

jogos diferentes”, é agora possível completar essa definição para: 

“Jogos compostos por diferentes elementos, não obrigatoriamente características de outros jogos, cujo 

resultado final é um jogo com objectivos, regras e aplicações mais vastas do que as do jogo inicial.” 
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Figura 8 – Relação entre ‘jogos’, ‘simulações’ e ‘casos de estudo’. Metodologia abordada na dissertação. Adaptado de [7, 8]. 

Nesta dissertação pretende-se utilizar o conceito que relaciona os 3 elementos apresentados 

anteriormente – Jogos, Simulações e Casos de estudo – ou seja, jogos de simulação utilizados 

enquanto casos de estudo e com ele desenvolver um videojogo de simulação que analise um caso 

de estudo que será apresentado no capítulo 4. 

 

2.2.5.  SIMULAÇÃO DE FLUXO PEDONAL E SIMULAÇÃO DE MULTIDÕES 

Simulação de Fluxo Pedonal (Pedestrian Simulation) ou Simulação de Multidões (Crowd simulation) é 

um processo de simulação do comportamento humano enquanto indivíduo ou quando se considera um 

grupo de indivíduos respectivamente. São considerados os movimentos de indivíduos e de massas, o 

comportamento humano enquanto indivíduo singular e enquanto grupo, a forma como a sua dinâmica 

se altera entre as duas situações, e também a psicologia do ser humano quando é chamado a tomar 

decisões. É, portanto, uma área de estudo que envolve diferentes campos e áreas tecnológicas, desde 

a Inteligência Artificial (IA) à análise comportamental e de tomada de decisões, simulação de multidões, 

e outros. Devido à complexidade de cada uma das áreas referidas, o maior desafio da comunidade 

científica até agora tem sido conseguir aumentar a precisão do comportamento real. Para tal, tem-se 

recorrido essencialmente a experiências sociais (com posterior análise psicológica), no entanto, estas 

experiências tendem a não conseguir manter os indivíduos motivados obtendo-se resultados menos 

rigorosos. Foi também através da utilização de Serious Games que se tentou contornar essa situação 

tendo obtido resultados cada vez melhores e mais precisos [24]. 

Apesar de não ter sido a sua pioneira e principal aplicação, este ramo tomou recentemente uma 

dimensão consideravelmente maior expandido as suas aplicações até áreas técnico-científicas como o 

planeamento urbano, simulações em projectos, estudo e testes em segurança de edifícios ou até, como 

o propósito da presente dissertação, a avaliação de sistemas de emergência e rotas de evacuação [24] 

(Figura 12). 
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Figura 9 – Imagens de Pedestrian Simulation – Simulação de Peões. [33, 34] 

Apesar dos sistemas de Simulação de Fluxo Pedonal serem um instrumento importante para as 

simulações que envolvam o comportamento humano, e para que melhor se consiga simular esse 

comportamento, não são, por si só, suficientemente persuasores para que se consiga educar o público 

em geral sobre o comportamento mais adequado em determinadas situações pois não despertam 

interesse nem motivam o público a alterar o seu comportamento. No entanto, o mesmo também se 

pode dizer sobre os simulacros de incêndio realizados actualmente onde a falta de realismo, de 

seriedade e de veracidade impera, não se conseguindo alterar de forma eficaz o comportamento de 

público em geral. Ainda assim, a construção de uma ferramenta através da combinação de softwares 

específicos de Simulação de Fluxo Pedonal ou de Multidões (pedestrian and crowd simulation) com 

Serious Games, pode provocar maior motivação no público para compreender o tema, mesmo que 

seja, inicialmente, pela maior abertura para jogar um jogo de vídeo. 

Com a criação desta ferramenta de apoio, é possível instruir e influenciar o comportamento dos 

utilizadores com vista a aumentar a sua reacção e instinto, face a uma situação de emergência e de 

stress como a necessidade de evacuação do edifício onde se encontram. Apesar da motivação inicial 

não ser o maior conhecimento sobre o tema da segurança, o jogador acabará por estar envolvido numa 

simulação em que, para conseguir vencer o jogo, terá de adoptar o comportamento mais adequado, 

sendo assim possível transmitir a mensagem pretendida de uma forma mais eficaz. 

Na construção de jogos ou aplicações que tentem recriar o comportamento humano, como as 

simulações descritas, os agentes simulados necessitam de ter um objectivo (deslocar-se do ponto A 

para o ponto B), precisam de conseguir evitar colisões com objectos ou outros agentes, e de outras 

dinâmicas físicas e sociais com outros objectos ou seres humanos. Para tal, várias empresas dedicam-

se a desenvolver algoritmos que simulem esses comportamentos, sendo por isso fulcral continuar a 

desenvolver esta área de estudo a nível tecnológico e psicológico-social. Entendendo a diferença 

comportamental e a forma como é feito o processo de decisão de um individuo sozinho e em grupo, 

em várias circunstâncias diferentes, é possível desenvolver softwares cada vez mais realistas. 

Wang et al. [35] refere que, embora vários estudos sobre gestão de emergências em caso de incêndio 

tentassem incorporar a modelação do comportamento humano nos sistemas de gestão de emergência 

dos edifícios, havia ainda falta de precisão na representação adequada do comportamento humano, 

principalmente em situações de emergência [35]. No entanto, actualmente existem cada vez mais 

estudos e desenvolvimentos nesta área, permitindo avanços significativos na simulação do 
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comportamento de seres-humanos e consequentemente aumentar a precisão das simulações 

efectuadas [36]. 

Na presente dissertação, como será explicado no capítulo 3, tenta-se precisamente construir uma 

ferramenta idêntica, utilizando videojogos, simulações de incêndio, e softwares de Simulação de Fluxo 

Pedonal ou de Multidões. 

2.2.6. MODELOS DE REPRESENTAÇÃO DE MASSAS E COMPORTAMENTO DE MASSAS 

A representação de massas e do seu comportamento (Crowd Representation Models e Crowd 

Behaviour) pode ser virtualmente simulada através de várias abordagens que se distinguem pelos 

diferentes graus de realismo, complexidade e eficiência, no entanto, segundo Ribeiro et al. [24], existem 

3 que são mais frequentes [24]: 

• Cellular Automata Models (Modelo de células) – Trata os indivíduos como objectos separados 

dentro de um espaço representado por uma matriz de células. No entanto, não resulta para 

multidões densamente povoadas. Pode ser uma opção dado que necessita de poucos recursos 

a nível computacional mas fornece resultados realistas a nível macroscópico (Figura 13) [37]. 

 
Figura 10 –Comportamento de Massas (Crowd Behaviour) – Funcionamento do Modelo de Células.  Adaptado de[38, 39, 40] 

• Forces-based Models (Modelo de forças) – Utiliza formulas matemáticas para calcular as 

variações de posição dos indivíduos quando sujeitos a aplicação de forças. Normalmente são 

utilizados 2 tipos de forças: Forças magnéticas – Atribuem-se polaridades aos indivíduos e 

objectos e posteriormente são calculadas as atracções e repulsões resultantes e assim também 
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o movimento do indivíduo; e Forças Sociais – utilizando o mesmo sistema de polaridades, são 

geridos os desejos e objectivos dos indivíduos e calculado o seu movimento (Figura 14). 

 
Figura 11 - Crowd behaviour. Funcionamento de Modelos de Forças. Adaptado de [41] 

• Artificial Intelligence-based Models (Modelos de IA) – As decisões dos movimentos são 

tomadas por cada individuo representativo. Cada elemento é capaz de decidir as suas acções 

baseando-se na sua própria percepção e interacções. Quando utilizados em grande escala, 

estes agentes são uma grande aproximação do comportamento de uma multidão (Figura 15). 

 
Figura 12 - Crowd Behaviour – Funcionamento de Modelos Inteligência Artificial. Adaptado de [41] 

É necessário considerar que cada individuo apresenta comportamentos diferentes quando está sozinho 

ou em grupo e quando se encontra numa situação normal ou de emergência e stress. O seu 

comportamento é diferente, o discernimento na tomada de decisões é alterado e toda a sua dinâmica 

com outros indivíduos e objectos também se altera. O local onde se encontram tem também uma 

grande influência na alteração destes comportamentos. Um local exterior é, por regra, um local onde 

as pessoas se sentem mais descontraídas e seguras, têm mais sítios para se esconder ou mais rotas 

para fugir, enquanto num local fechado, principalmente se for altamente frequentado ou se for um 

edifício antigo, é normal o sentimento de receio estar mais presente [42]. 

Helbing [43] lista 7 atributos que considera essenciais e que devem ser incluídos na representação de 

cada agente virtual para melhor simular o comportamento humano [43]: 
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• Estado – Posição, estado de saúde e mobilidade; 

• Velocidade – Velocidades de movimentos possíveis; 

• Visão – Campo de visão (influenciado por condições exteriores como o fumo); 

• Tempo de reacção – Tempo necessário para o agente alterar o seu comportamento de 

normal para um comportamento de fuga; 

• Colaboração – Influência a probabilidade de ajudar terceiros; 

• Persistência – Probabilidade de manter as mesmas ideias e objectivos ao longo do tempo; 

• Conhecimento – Familiarização com o edifício em questão e com as medidas a tomar. 

No presente caso de estudo, como será explicado posteriormente, por uma questão de simplicidade, 

não serão considerados estes 7 atributos, apenas os mais relevantes para a simulação dos agentes. É 

ainda de referir que, como explica Cordeiro [44], quando se trata de simulações de grandes grupos em 

situações de stress como evacuações de emergência, pode ocorrer um fenómeno a que se dá o nome 

de “flocking” ou “manada” que não é mais do que um ajuntamento instintivo de pessoas (o que se 

poderia comparar a  um rebanho) que preferem deslocar-se em massa do que sozinhas, por 

acreditarem que evacuar-se-ão mais rapidamente e terão maior hipótese de se salvarem. Ou então, 

pode ainda dever-se à falta de capacidade para tomar as decisões certas e assim preferem que sejam 

terceiros a tomar essas decisões [44, 45]. 

 

2.3. REALIDADE VIRTUAL APLICADA À AEC 

É difícil atribuir um início explicito para a existência da realidade virtual. Este foi sendo desenvolvida à 

medida de cada um e consoante as necessidades e investigações da altura. Pode-se, no entanto, 

assumir que o conceito actual de RV começou há cerca de 60 anos através de progressos graduais 

nas investigações realizadas e nos protótipos produzidos. Este conceito é definido por Pereira [46] 

como: “Realidade virtual consiste em reproduzir uma experiência sintética representando um contexto 

de simulação virtual ou ilusório ao utilizador” ou . Foi também definida por Dinís [47] “RV é uma 

representação de um ambiente real gerado por computadores” em que ambiente real consiste na 

combinação dos sentidos do ser humano e do fluxo de informação que estes são capazes de 

percepcionar [47]. 

2.3.1. APLICAÇÕES DIVERSAS 

Investigação e Ensino 

A investigação e o ensino da AEC constituem o princípio basilar do futuro desta área. Desde logo, a 

utilização de RV nas escolas e universidades possibilita que os alunos considerem a aplicação desta 

tecnologia no seu futuro profissional, desmistificando desde cedo a complexidade associada à 

realidade virtual [48, 49, 50]. 
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A percepção visual de espaços ou elementos tridimensionais de forma imersiva é naturalmente 

diferente da que se obtém recorrendo a elementos apenas com 2 dimensões. A compreensão e clareza 

obtidas num modelo tridimensional são manifestamente superiores àquelas que se conseguem através 

de ecrãs, desenhos ou exposições orais. Inclusivamente, a utilização de tecnologia de realidade virtual 

permite que sejam apresentados conteúdos em formas que no passado seriam impossíveis. A 

interpretação e compreensão de elementos 2D torna-se evidentemente mais fácil [51, 50]. A maior 

parte da informação retida pelos alunos das gerações actuais é a de carácter visual. Não obstante, no 

ensino da engenharia civil em Portugal, a maioria do conteúdo disponibilizado aos alunos é em formato 

escrito (sebentas, livros ou folhas teóricas) ou oral, sendo o mais próximo de informação visual que é 

utilizada são as apresentações de diapositivos (o ‘powerpoint’). O papel da RV no ensino pode 

precisamente ser o de alterar a forma como a engenharia é ensinada, tornando o seu conteúdo prático 

disponível a todos os alunos de uma forma didática, visual e facilmente compreendida [52]. 

Interpretar um corte e/ou um pormenor construtivo pode ser simples para observadores com formação 

ou experiência no ramo da AEC, mas de difícil compreensão para principiantes ou alunos. No ITaP’s 

Envision Center (Information Technology at Purdue Envision Center) [53], nos E.U.A.,  os alunos têm à 

sua disposição um simulador – “Civil Engineering Bridge Inspector” – com o qual, através de um 

ambiente de aprendizagem virtualmente imersivo e interactivo, são capazes de explorar a estrutura de 

uma ponte procurando aprender sobre questões estruturais, patologias na estrutura, violações de 

normas, técnicas de avaliação da segurança, entre outras possibilidades (figura 16). Além do poder da 

visualização a 3D, neste laboratório são também efectuadas simulações que permitem alterar várias 

condicionantes como as condições climatéricas, a solicitação da estrutura, o ruido, entre outros; e 

utilizar alguns instrumentos de auxilio como uma lupa, lanterna, fita métrica, tinta ou escovas, 

permitindo assim aos alunos interagir com o ambiente em estudo e compreender a forma de avaliação, 

actuação e as causas das questões em análise (figura 17) [53]. 

O trabalho desenvolvido no ITaP’s Envision Center [53], exemplifica as alterações na investigação e no 

ensino, que a utilização de tecnologias de RV pode potencializar, representando visual e graficamente 

informação e dados de casos reais, permitindo a análise de dados através da interacção dos alunos 

com o equipamento RV, simulando casos de estudo e permitindo a visualização de uma maior gama 

de conteúdos ludo-pedagógicos. 

 
Figura 13 – RV no ensino. ITaP's Envision Center – Civil Engineering Bridge Inspector. [53] 
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Figura 14 - Utilização de equipamentos numa simulação realizada no Civil Engineering Bridge Inspector – ITaP's Envision Center.[53] 

Segurança em obra 

A sensibilização dos trabalhadores para as questões de segurança deve ser um foco em qualquer 

projecto, em particular num projecto de construção. O cumprimento das regras e normas estabelecidas 

não deve ser desprezado em detrimento da poupança de tempo ou dinheiro e tão pouco do 

desconhecimento das devidas acções a tomar. 

Recorrer à RV para a sensibilização de todos os intervenientes numa determinada obra, das medidas 

de segurança que devem ser respeitadas e dos comportamentos mais adequados em diversas 

situações quotidianas, pode ser uma mais valia na consciencialização da importância desta matéria. 

Através de modelos BIM e criando um jogo de simulação adequado para o devido efeito, é possível 

reproduzir situações reais onde terão ocorrido acidentes de trabalho ou criar novos cenários para 

demonstração de outras situações. É possível que os trabalhadores interajam com o cenário virtual 

conseguindo identificar as falhas que levaram ao acidente e chegando à conclusão das medidas e do 

comportamento de segurança que deviam ter sido adoptadas. 

Na New South Wales University (NSWU) [54], Austrália, criou-se uma plataforma de realidade virtual 

desenhada para ajudar a reduzir os acidentes em locais de construção. De nome “Situation Engine”, 

este sistema permite a imersão virtual em situações reais em cenários de obras de construção e 

possibilita aos operários simularem situações de perigo de modo a desenvolverem as competências e 

práticas de segurança adequadas às circunstâncias em que estão envolvidos diariamente [54, 55]. 

Aliando este sistema a equipamento de Head Mounted Display (ou HMD’s – Equipamentos de 

visualização de imagens 3D abordados com maior detalhe em 3.2.2) e outros tipos de hardware que 

tornem a experiência mais imersiva, a capacidade de sujeitar os formandos a choques cognitivos (por 

exemplo atropelamentos, quedas de grandes alturas, choque com objectos) no caso de decisões 

menos acertadas ou de comportamentos de risco, ou de impulsos positivos no caso de coincidir com a 

conduta correcta, pode ajudar, não só na formação pedagógica, mas à alteração comportamental dos 

operários com resultados muito mais imediatos [55]. 

Segundo Sidney Newton, professor da NSWU e um dos fundadores do “Situation Engine”, este sistema 

de realidade virtual consegue cativar e envolver os trabalhadores e os estudantes, público alvo da 

ferramenta, de forma mais eficaz do que recorrendo a aulas e testes teóricos. “O “Situation Engine” 

permite aos alunos experienciarem uma vasta gama de cenários em diferentes fases de uma obra de 

construção, apresentando vários panoramas diferentes de riscos como electrocussão, queda de 
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objectos ou trabalhos em alturas elevadas (figura 18). A turma pode observar, identificar e diagnosticar 

problemas à medida que navegam imersivamente nos diferentes cenários [54]. 

 
Figura 15 - Exemplos de riscos numa obra. Simulação do "Situation Engine" na NSWU. [54] 

Tal como no ensino, também na segurança em obra a utilização de material visual e interactivo levará 

a melhor compreensão do tema por parte dos operários do que recorrendo a métodos tradicionais. O 

facto de experienciarem acidentes de trabalho em segurança (através dos jogos dos simuladores em 

RV) levará a uma maior consciencialização e interiorização do tema. 

 

Fiscalização e acompanhamento de projectos 

A fiscalização de edifícios em construção pode ser um processo moroso e até perigoso em certas 

ocasiões, além dos custos e erros que lhe podem estar associados. A utilização de RV para agilizar e 

melhorar o processo é uma solução em início de aplicação na indústria da construção. 

Recorrendo a modelos BIM é possível comparar a fase actual da obra e o planeamento da construção 

com o projecto final pretendido, sem necessidade de analisar as plantas, alçados e cortes, alternativas 

mais facilmente susceptíveis a erros de interpretação e muito mais demoradas. Aliando o software BIM 

a equipamentos de RV será até possível substituir os renders 3D pela imersão total no projecto, 

acompanhando e comparando o projecto pretendido e o que de facto ocorre na obra. 

Um primeiro exemplo da aplicação da RV no auxílio à fiscalização de obras prende-se com a 

manutenção adequada do material e maquinaria no estaleiro, a disposição do próprio estaleiro ou a 

manutenção das estruturas temporárias utilizadas. Recorrendo à visualização do local de obra através 

de imagens captadas por drones é possível fazer a avaliação destas condições à distância. Os voos 

regulares de um drone num local de obra podem ajudar a inspeccionar estes detalhes bem como 

identificar perigos, aperfeiçoar a logística do espaço, melhorar o planeamento, entre outras finalidades 

(Figura 19) [56]. 

 
Figura 16 - Utilização de drones para fiscalização de obras. [56, 57, 58] 
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Outra aplicação em desenvolvimento é o acompanhamento de obra em tempo real através de imagens 

captadas por drones e compará-las aos modelos BIM. Equipando os drones com camaras e sensores 

abre-se portas à avaliação visual das áreas externas e/ou de difícil acesso ou mesmo algumas áreas 

interiores podendo fazer a sua comparação com os modelos BIM realizados no planeamento do 

projecto. Esta solução permite facilmente a comparação do estado actual da obra com o modelo 

planificado sem recorrer aos tradicionais desenhos técnicos que levam a um processo moroso e, às 

vezes, de difícil interpretação. É um procedimento que também facilita a comunicação entre várias 

partes interessadas bem como a correcção de eventuais erros (Figura 20) [56]. 

 
Figura 17 - Acompanhamento de obra com recurso a fotografias e a modelos virtuais. [59] 

Outra aplicação da RV no domínio da fiscalização e acompanhamento de obras é na furação e 

instalação de estacas e/ou condutas. Aquando da sua instalação, é normal haver desvios da sua 

posição e angulo originalmente programados. Desde que controlados e dentro do erro estabelecido 

pelos engenheiros para satisfação dos requisitos da instalação, a obra pode decorrer com normalidade. 

O problema está em medir e controlar estes erros pois a sua medição nem sempre é fácil e muito 

menos precisa. O sistema de RV utilizado para este tipo de aplicações serve precisamente para ajudar 

na avaliação da verticalidade e da localização dos furos e/ou estacas realizados e no cálculo face à 

tolerância inicialmente admitida, bem como na identificação de outros problemas como a sobreposição 

ou profundidade atingida, conforme representado na figura 21 [60]. 

 
Figura 18 - Fiscalização de desvios em furações através de modelos virtuais. [60] 

 

Ferramenta de comunicação 

Um dos papéis preponderantes da RV na AEC, mais do que apenas a melhoria da percepção espacial 

propriamente dita, relaciona-se com o desenvolvimento da comunicação de ideias entre várias 

entidades. A utilização desta tecnologia como intermediário entre as diferentes entidades intervenientes 
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no processo construtivo, na transmissão de informação entre ambas as partes, pode ser um agente 

facilitador ao eliminar questões dúbias e ajudando a superar dificuldades de comunicação [51]. 

Os custos associados aos erros de interpretações de desenhos 2D ou modelos 3D renderizados, o 

tempo acrescido associado à necessidade de esclarecimentos, alterações ao projecto ou alterações 

construtivas, e a ineficiência de um projecto relacionada com estas questões, podem ser drasticamente 

reduzidos caso sejam detectados e resolvidos a montante. Através da imersão num ambiente de RV, 

os vários intervenientes podem discutir certos detalhes e pormenores ou esclarecer logo à partida as 

dúvidas de interpretação de um projecto. Estando as várias partes envolvidas na apreciação do modelo 

virtual, a discussão dá-se como se todos estivessem no local de obra, não havendo perda de 

informação em cadeia nem tão pouco adiamentos por falta de esclarecimento. [61] 

Outra funcionalidade da aplicação da tecnologia de realidade virtual enquanto ferramenta de 

comunicação, é a abertura de discussão de projectos ao público. Hoje em dia, se se quiser abrir o 

projecto a discussão, esta terá de ser feita sobre plantas ou, na melhor das hipóteses, sobre um modelo 

3D, porque dificilmente se executa uma maquete modelo pelos custos associados. No entanto, este 

paradigma pode ser alterado utilizando equipamento de RV. A execução de modelos BIM associados 

a motores de jogo e conectados a um conjunto de equipamentos que permitam a imersividade no 

modelo, permitirá que os vários interessados possam simular a sua presença no espaço podendo 

sugerir alterações e melhorias. Em obras mais especificas como hospitais ou escolas por exemplo, a 

simulação por parte dos profissionais que irão executar a sua profissão naquele espaço e que têm, pelo 

desempenho da sua função, melhor noção do que seria um espaço ideal para aquele fim. Estes inputs 

podem levar a melhorias ao projecto inicial sem que se tenha começado a fase de construção e sem a 

necessidade de uma maquete à escala real (Figura 22) [61, 62]. Na secção seguinte aborda-se 

exemplos mais concretos semelhantes a este. 

 
Figura 19 - RV como ferramenta de comunicação. Cirurgiões pré-visualizam sala de operações. [62] 
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2.3.2. ELECTRONIC VISUALIZATION LABORATORY 

Em 1991, no Electronic Visualization Laboratory (EVL) [63] na Universidade de Illinois, Chicago (UIC), 

foi criado o conceito CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) por Daniel Sandin, Carolina Neira, 

Tom DeFanti e outros colaboradores. Este conceito consiste num espaço, necessariamente munido de 

vídeo 3D e áudio, e onde serão projectadas imagens em todas as superfícies, paredes, pavimento e 

tecto (ver Figura 23). Este espaço pode estar ocupado por um ou mais utilizadores que, para 

disfrutarem de uma experiência imersiva, deverão estar equipados com óculos estereoscópicos com 

sensor de localização incorporado, e, caso pretendam interagir com objectos do cenário, com um 

controlo próprio para o efeito, semelhante a um comando de consola. Aquando da utilização do cenário 

por mais do que um utilizador, é necessário estabelecer uma espécie de hierarquia de observadores. 

Um dos utilizadores tem de assumir a posição de observador activo, que controla o ponto de referência 

da projecção. Os restantes utilizadores assumem, portanto, a posição de observadores passivos [63]. 

 
Figura 20 - Exemplo de sistema CAVE e seu funcionamento. [63, 64] 

Este tipo de utilização da RV estimula a discussão e o debate de ideias enquanto todos os utilizadores 

estão, simultaneamente, imersos no mesmo ambiente de realidade virtual. Um exemplo prático e actual 

de utilização deste tipo de equipamento na indústria, é o caso da Ford, que substituiu os modelos à 

escala real em argila por um sistema CAVE para melhorar o design dos automóveis reduzindo os custos 

associados a este processo (Figura 24). 

 
Figura 21 - Sistema CAVE utilizado pela 'Ford'. [65] 

 

2.3.3. VIRGINIA COMMONWEALTH UNIVERSITY HEALTH SYSTEM 

O projecto de renovação de um hospital na Virginia, o Virginia Commonwealth University Health System 

(VCUHS) [66], em 2014, recorreu também a modelos BIM e à imersividade da RV para elaborar o 
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projecto de renovação do hospital e, simultaneamente, recolher inputs e recomendações dadas pelos 

utilizadores principais do hospital, os profissionais de saúde. 

A empresa responsável pelo projecto, num caso normal, teria usado maquetas à escala real para 

permitir que os utilizadores finais desse espaço (médicos, enfermeiros e restantes profissionais) 

pudessem pronunciar-se sobre o design e a disposição das salas, dos corredores ou de outros espaços 

relevantes do empreendimento, mas não permitia portanto a visualização à escala real de qualquer 

outro espaço presente nos mais de 7500 m2 de área de intervenção. Também seria necessário 

transportar um número restrito e limitado de pessoas para avaliarem os protótipos, tendo estes que 

ausentar-se do seu local de trabalho, estarem disponíveis para uma deslocação até ao local onde as 

maquetes fossem instaladas e não estarem limitadas de tempo para ser efectuada a avaliação do 

protótipo. Em alternativa, também é normal recorrer-se ao uso de software BIM para criar modelos 

virtuais num ambiente CAVE permitindo a visualização dos espaços em questão, apesar de, para uma 

obra pequena, esta opção poder apresentar maiores custos [67]. 

 
Figura 22 - Imagem Virtual do projecto de renovação do VCUHS. [67] 

O hospital, no entanto, situa-se numa zona densamente povoada no centro de Richmond (Virgínia), 

encontra-se numa zona confinada, contempla um período de funcionamento de 24h diárias 7 dias por 

semana e exigia que as restantes alas hospitalares continuassem em pleno funcionamento. Logo, com 

todos os constrangimentos apresentados das condições do local e da disponibilidade limitada dos 

profissionais em serviço, um modelo CAVE ou de maquetes físicas não era opções viáveis, sendo 

necessário recorrer a outra solução alternativa e mais imaginativa [67]. 

A solução foi então a de recorrer à RV, criando um ambiente virtualmente imersivo, através da 

construção de um modelo em softwares BIM e explorado com equipamentos que permitam a 

imersividade da RV como os Oculus Rift (Equipamento de Head Mounted Display). Assim, foi possível 

obter o parecer dos profissionais sem utilização de qualquer espaço extra e sem necessitar da 

deslocação dos mesmos, pois poderiam visitar virtualmente o edifício renovado numa qualquer sala 

onde fosse instalado o equipamento, que devido à sua portabilidade se estendia de gabinetes a salas 

de reuniões ou até nas pausas do serviço. Durante cerca de 1 mês, foram agendadas várias sessões 

de visualização do modelo com todos os tipos de profissionais, para que, nas diferentes horas do dia, 

pudessem contribuir com inputs e melhorias a executar na renovação (Figura 25) [67]. 
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Com esta solução foi possível explorar o modelo virtual através do modo ‘walkthrough’, ou seja, o 

utilizador, imergido no ambiente virtual, toma lugar de observador na primeira pessoa (First Person 

Shooter) do modelo do hospital renovado e é capaz de se deslocar no mesmo através de simples 

comandos, e até simular a execução de um qualquer procedimento médico (ver Figura 26). Com este 

modelo foram apresentadas cerca de 35 alterações ao projecto por todos os tipos de profissionais, 

desde salas de operação ou de recobro, disposição e arrumação do material utilizado, alterações no 

equipamento fixado às paredes, entre outras. Esta opção foi ainda considerada pela empresa como 

menos dispendiosa do que qualquer uma das outras apresentadas, representando apenas 15% do 

orçamento para a opção de modelos físicos [67]. 

 
Figura 23 - Simulação de um médico para teste das salas do VCUHS. [67] 

Nos sistemas tradicionais de gestão de emergências contra incêndios é frequente a realização de 

simulacros para melhorar o planeamento de emergência e de forma a que os utilizadores do edifício 

recebam, de alguma forma, algum tipo de treino e formação no tema. No entanto, os custos de um 

simulacro adequado bem como a sua baixa fiabilidade e seriedade limitam os resultados obtidos, não 

se podendo generalizar para situações reais de emergência. Acresce ainda que os sistemas ditos 

tradicionais, referidos anteriormente, apenas fornecem dados e soluções após a conclusão da 

construção, tornado assim difícil a missão de executar alterações ao projecto dado os elevados custos 

de intervenção e do muito tempo de uma obra de alteração e/ou requalificação. Torna ainda impossível 

detectar os conflitos entre o projecto de construção e os planos de evacuação de emergência, em fases 

iniciais do projecto de forma a que quaisquer alterações possam ser executadas sem grandes custos 

nem perda de tempo [35]. 

Como demonstrado nos exemplos anteriores, o desenvolvimento de um modelo em ambiente de 

realidade virtual ainda durante a fase de projecto, tem numerosas vantagens, desde logo a 

possibilidade de usufruir de um colectivo amplo e variado de opiniões que não apenas da equipa 

responsável pelo projecto. Também para a execução de um plano de segurança eficiente, a 

participação, por exemplo, dos utilizadores finais, que serão os verdadeiros utilizadores de um qualquer 

edifício, pode representar um papel vital para alcançar projectos de emergência adequados aos 

edifícios construídos e aos seus utilizadores. 
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2.3.4. INTERACÇÃO ENTRE RV E BIM 

Um dos objectivos desta dissertação prende-se com o desenvolvimento de uma ferramenta que 

sustente a teoria apresentada sobre as vantagens da interacção entre equipamentos de realidade 

virtual e softwares BIM, neste caso o Revit, em particular no que à segurança nos edifícios diz respeito. 

Torna-se então relevante apresentar o conceito e a visão que continuamente suportaram o 

desenvolvimento da dissertação, bem como o modelo e caso de estudo que a sustentam. 

Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia aplicada na indústria AEC que permite criar, 

desenvolver, coordenar e acompanhar todas as fases de projecto e todos os processos de todos os 

empreendimentos. Permite a gestão de toda a informação durante todo o ciclo de vida das edificações 

[68]. 

Já é antiga a relação que a RV tem com os mais diversos mercados e nos quais é aplicada com as 

mais distintas utilizações. No entanto, nos últimos 20 anos, o investimento e desenvolvimento da RV 

tem crescido, resultando em tecnologias mais pequenas, portáteis e financeiramente mais acessíveis 

(Figura 24). 

 
Figura 24 - Evolução dos HMD's entre 1980 e 2015. [46] 

Já foi referido na secção anterior o exemplo do Electronic Visualization Laboratory [63] em Chicago 

onde foi criado o conceito CAVE. É um exemplo muito concreto da evolução da aplicabilidade da RV 

nas mais diversas indústrias e da vantagem que o diálogo que provem desta experiência e a troca de 

ideias in louco, pode trazer na melhoria dos resultados finais pretendidos. 

Alguns anos mais tarde, e já com o maior desenvolvimento nas tecnologias de RV, foi também 

desenvolvido um método alternativo de apresentação de projectos de requalificação de edifícios. O 

Virginia Commonweatlh University Health System [66], exemplo também apresentado na secção 2.3.3, 

representa a mudança de paradigma na execução de projectos de obras. 

O facto de terem sido utilizados, além de softwares BIM e equipamentos de RV portáteis, representou 

a grande evolução da aplicabilidade da RV na AEC e na forma como hoje em dia se desenvolvem 

outros projectos. A utilização dos meios tradicionais, como as maquetes à escala real ou a 

apresentação de um projecto através do computador não teria obtido os mesmos resultados, em termos 
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de sugestões de alteração de design, que se conseguiram recorrendo à imersividade da RV para 

elaborar o projecto e recolher inputs e recomendações dos profissionais de saúde. 

A opção de recorrer à RV, através de um ambiente virtualmente imersivo, implica a utilização de 

equipamentos adequados à sua exploração, como os Oculus Rift no caso do VCUHS. Conforme 

supracitado no subcapítulo prévio, aquando da apresentação deste exemplo, a exploração do modelo 

virtual foi através do modo walkthrough, mais precisamente como First Person Shooter (FPS), ou seja, 

o utilizador toma o lugar de observador na primeira pessoa mesmo no ambiente virtual, tal e qual como 

se tivesse sido teletransportado para aquele ambiente, tornando a imersão mais realista. Existem 

também outras opções como Third Person Shooter (TPS) em que se toma o lugar de uma terceira 

pessoa que observa o avatar controlado pelo utilizador no ambiente imersivo, entre outras. 

A abordagem desta dissertação vai precisamente no mesmo sentido dos casos descritos previamente, 

ao aplicar a realidade virtual para obter resultados mais realistas e mais económicos face aos 

alcançados adoptando meios tradicionais. A partir de um modelo 3D realizado num software BIM 

procurou-se aplicar a RV à exploração desse modelo e à simulação de alguns cenários. 

2.3.5. APLICAÇÕES DA RV NA SEGURANÇA EM EDIFÍCIOS 

De acordo com Wang et al. [35], estudos recentes identificaram que a causa do número elevado de 

vítimas em situações de emergência está directamente relacionado com a demora na evacuação das 

instalações. Este atraso pode ser causado pela falta de actualização de informação em tempo real em 

dois sentidos, o de “Edifício → Utilizadores” e “Utilizadores → Edifício”, isto é, os utilizadores do edifício 

(ou visitantes) não conseguem obter a rota de evacuação em tempo real numa situação de emergência, 

enquanto os núcleos de segurança externos não são capazes de, por exemplo, localizar em tempo real 

os utilizadores presentes no edifício, faltando assim actulizações em tempo real para ambos os lados 

dificultando resgates ou evacuações mais céleres [35]. 

Rüppel e Stuebbe [69] abordaram este problema e ao relacionarem a informação do edifício com 

sistemas de navegação, criaram um sistema capaz de fornecer a informação nos 2 sentidos referidos 

supra e assim melhorar a execução dos planos de emergência, ou pelo menos facilitar a visualização 

das rotas de emergência, em edifícios complexos. Na plataforma digital, criada para telemóveis, os 

utilizadores conseguiam visualizar os caminhos de evacuação existentes, no entanto, a informação do 

edifício era estática e assim não era possível alterar as rotas de emergência e os caminhos a indicar à 

medida que a situação se fosse alterando (expansão do fogo, zona em perigo, zona desmoronada, 

etc.). A falta de dinamismo desta plataforma era um limite muito condicionante para a sua 

implementação. Além do mais, esta plataforma foi apenas criada para dispositivos móveis utilizados 

por bombeiros e não para telemóveis comuns [69]. 

Wang et al. [35] desenvolveram uma plataforma semelhante, mas corrigindo o problema identificado 

relativamente à não actualização da informação proveniente do edifício. Nesta, fornecem um ambiente 

virtual baseado em informação BIM que tem como objectivos [35]: 
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i. Fluxo de informação dinâmica nos dois sentidos (Edifício ↔ Utilizador) actualizada 

constantemente e a sua aplicação durante a emergência 

ii. Fomentar a consciencialização do tema de forma simples e garantir o conhecimento dos dados 

fornecidos, necessários em caso de evacuação. 

Através deste fluxo de informação bidirecional, e em conjunto com a informação proveniente da malha 

ortogonal que define as zonas passiveis de utilização, o algoritmo utilizado para encontrar o caminho 

mais curto comprovou a viabilidade de fornecer um simulador capaz de trabalhar de forma dinâmica e 

num ambiente 3D, na procura deste caminho. Este dinamismo referido é proveniente da constante 

actualização da informação oriunda do edifício através do modelo BIM, e do servidor Unity 3D. O 

caminho indicado é calculado recorrendo a um algoritmo de procura de itinerários ou “Path Finding 

Algorithm”. 

Qualquer algoritmo que tenha como objectivo encontrar um caminho, tem como principal input uma 

malha ou matriz. Esta malha é composta pelos nós e ligações (entre nós). Há essencialmente 4 

algoritmos normalmente utilizados para este fim. O ‘Breadth First Search Algorithm’, o ‘Dijkstra’s 

Algorithm’, o ‘Best-First Search Algorithm’, e o ‘A* Algorithm’ [35, 70]. 

O primeiro algoritmo recebe a malha de pontos e começa por analisar todos os pontos adjacentes à 

posição inicial, lista-os numericamente e marca-os como fronteira ou nós analisados (se deixarem de 

ser fronteira). Prossegue este processo pela ordem com que numera os nós até analisar todos os nós 

e encontrar o nó de destino. Além disto, o algoritmo vai marcado nos nós seguintes a direcção de onde 

é proveniente, ou seja, de que nó partiu imediatamente antes para chegar ao nó actual, assim, no final 

da grelha, podere-se percorrer o caminho mais curto (inverso ao caminho assinalado pelo nós) entre 2 

quaisquer pontos [70]. 

O Segundo Algoritmo, ‘Dijkstra’s Algorithm’, é idêntico ao primeiro, mas já entra com a contabilização 

do custo associado ao caminho ou aos movimentos. Assim, a expansão da sua grelha será diferente, 

uma vez que a nós com menor custo associado é atribuída uma maior prioridade de expansão [70]. 

 O terceiro algoritmo apresenta algumas diferenças significativas. O algoritmo ‘Best-First Search’ 

baseia-se numa abordagem Heurística, isto é, em vez da malha se expandir em todas as direcções 

como nos algoritmos anteriores, esta expande-se maioritariamente em direcção ao destino final, depois 

analisam-se os nós envolventes a esse ponto. Ou seja, se nos algoritmos anteriores a distância é 

medida entre o ponto inicial e o ponto actual, neste algoritmo a distância é avaliada entre o ponto actual 

e o destino final. Neste algoritmo não é contabilizado qualquer custo associado ao caminho percorrido, 

apenas o custo “início-fim”. Esta limitação pode levar a caminhos mais longos (por exemplo, caso o 

algoritmo encontre um obstáculo perto do destino final é obrigado a “voltar atrás” e encontrar outro 

caminho) ou a movimentos contra obstáculos (por exemplo paredes) [35, 70]. 

O último algoritmo, ‘A* Algorithm’ funciona como uma compilação dos 2 últimos anteriores, ou seja, 

combina a abordagem heurística do ‘Best-First Search Algorithm’ com a abordagem tradicional do 

(1) 
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‘Dijkstra’s Algorithm’. O funcionamento deste algoritmo, que contabiliza os custos de caminho dos dois 

algoritmos anteriores, pode ser dado pela expressão 1: 

𝑓 (𝑥) = 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥) 

Onde 𝑔(𝑥) representa a distância do caminho percorrido até agora (e o seu custo associado) desde o 

ponto de partida até o ponto actual, 𝑥; e ℎ(𝑥) representa a distância até ao ponto final desde o ponto 

actual, 𝑥 (e o seu custo associado) calculada através de uma estimativa heurística [35, 70]. 

A precisão deste algoritmo consiste precisamente no facto de incorporar as duas vertentes de 

interpolação. Aplica a metodologia do ‘Dijkstra’s Algorithm’ de pesquisa dos vértices adjacentes ao 

ponto de partida para assegurar o caminho óptimo, e complementa-a com a lógica do ‘Best-First Search 

Algorithm’ para diminuir a área de pesquisa necessário, procurando simultaneamente conduzir a 

pesquisa para os vértices perto do ponto final. Logo, em cada ciclo do algoritmo, é procurado o nó 𝑥 

que tem o menor 𝑓 (𝑥) = 𝑔(𝑥) + ℎ(𝑥), oscilando o valor de 𝑔(𝑥) e de ℎ(𝑥) de forma a caminhar entre 

nós desde o ponto inicial ao ponto final, encontrando o percurso mais curto [35, 70]. 

Naturalmente, os algoritmo para definição do caminho mais curto em situações de emergência, além 

de condicionados por diversos factores “estáticos” como a geometria do edifício, a posição das portas 

(como abertas ou fechadas), existência de obstáculos, ou outros; também o são por factores 

“dinâmicos” como o estado de uma determinada zona (marcada como segura ou insegura) ou o estado 

do utilizador (portador de alguma limitação motora por exemplo), entre outros. 

Na figura 28 é possível visualizar a relação existente nesta plataforma entre as configurações 

paramétricas relativamente à informação do edifício através do Revit, e a informação da situação de 

emergência através do Unity. Assim, o simulador é capaz de actualizar em tempo real alterações quer 

a nível do edifício quer a nível da emergência, através da ligação entre o Revit e o Unity, e também 

sincronizar-se com o utilizador para que lhe seja fornecida em tempo útil a informação relativa à 

orientação para melhor evacuação. Este é o parâmetro de fluxo de informação dinâmica nos dois 

sentidos desenvolvido por Wang et al. [35], utilizando na sua plataforma o algoritmo A* [35, 70]. 

 
Figura 25 - Relação entre Revit e Unity para constante actualização da informação. [35] 
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A aplicação desenvolvida suporta vários tipos de dispositivos móveis como telemóveis ou tablets desde 

que equipados com ecrã táctil, GPS, e câmara integrada, para que sejam fornecidas alternativas de 

evacuação. Naturalmente que em edifícios novos ou complexos o tempo necessário para o cálculo do 

caminho de evacuação seja maior. O ambiente virtual criado pode ser utilizado nestes dispositivos 

durante uma emergência para indicação da rota de evacuação, mas também pode ser utilizado para 

transferir a informação do edifício para um videojogo para, por exemplo, treinar as situações de 

emergência antes de concluir o projecto ou de se iniciar a obra (Figura - 29) [35]. 

 

 
Figura 26 - Ambiente virtual e caminho mais curto sugerido pela plataforma (Esq.); Aplicação num dispositivo móvel (Dir.). [35]  
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3. Desenvolvimento de plataforma 

tecnológica aplicada na SCIE 

3.1. MODELO CONCEPTUAL 

Para a realização do estudo, utilizou-se o software Revit da Autodesk para a execução do modelo BIM, 

e o software Unity 3D [71] na construção do simulador. Este foi produzido através de várias aplicações 

contidas no próprio Unity ou através de linhas de código (c# Sharp) que definem os acontecimentos e 

as interacções possíveis, e utiliza o modelo BIM criado no Revit como meio ambiente, relacionando-o 

e interagindo com o utilizador da forma pretendida [72]. 

Para a realização das simulações, e como o objectivo consiste na utilização de um cenário totalmente 

imersivo, foi também necessário utilizar algum hardware específico para o efeito, neste caso, utilizou-

se o sistema “Vive VR”. Este sistema funciona através de 2 pequenas estações de localização que 

monitorizam e acompanham os movimentos do utilizador em tempo real reproduzindo-os de imediato 

no mundo virtual. Estas estações estão conectadas ao Head Mounted Display (HMD) (abordado com 

maior detalhe em 3.2.2) utilizado, os ‘Oculos Vive’, representados na figura 30. A ligação é tão precisa 

que a mais pequena rotação da cabeça do utilizador é imediatamente reproduzida no mundo virtual. O 

sistema inclui ainda dois comandos responsáveis pela interacção entre o utilizador e o meio virtual que 

o envolve. No presente estudo, é também através do ‘touchpad’ dos comandos que o utilizador 

consegue mover o seu avatar, e através do botão ‘trigger’ que o utilizador abre as portas [73]. 

 
Figura 27 - Kit Vive HTC utilizado (Comandos, Sensores de movimento e HMD óculos vive). [74] 

 

O intuito da construção do modelo BIM no Revit, e do jogo de simulação no Unity 3D, é precisamente, 

possibilitar a execução de simulações de situações de emergência devido a incêndio no edifício do 

caso de estudo. Construir esta plataforma com base em modelos BIM, permite tornar o processo 

interativo em relação ao ciclo de vida do empreendimento. Com estas simulações, pretende-se medir 

o tempo que vários indivíduos de características diferentes (de várias faixas etárias, sexo, estado de 
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saúde, etc.) levam a evacuar um determinado edifício. Este modelo conceptual, apresentado na figura 

31, foi implementado e testado no caso de estudo apresentado no Capítulo 4, o que permitiu comparar 

a plataforma criada com os resultados obtidos nos simulacros efectuados anteriormente no mesmo 

edifício em estudo. Com isto pretendeu-se demonstrar a viabilidade destas simulações, utilizando RV, 

e assim apresentar uma outra solução para a execução e avaliação de planos de segurança (que não 

apenas os simulacros), que têm a vantagem de poderem ser realizados previamente a qualquer 

construção.  

 
Figura 28 - Esquema do trabalho prático. Interacção entre o Modelo tridimensional, o Videojogo & RV, e os Utilizadores, para 

obtenção de Resultados após implementação de um determinado Caso de Estudo. 

3.2. DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

Já foi referido o papel determinante que a RV poderá assumir no desenvolvimento da comunicação de 

ideias e de melhoria da percepção espacial, podendo actuar como mediador entre os diferentes 

intervenientes do processo construtivo, na transmissão de informação de parte a parte, eliminando 

dúvidas e ajudando a superar dificuldades de ambas as fracções [73]. 

Imagine-se um projecto de construção de um edifício, por exemplo, um pavilhão de uma universidade 

como é o presente caso de estudo. Na fase de projecto serão realizadas as plantas do edifício, por 

parte de um projectista ou arquitecto, e, na fase de construção, dar-se-á forma aquelas plantas, 

segundo a interpretação feita pelo engenheiro e/ou empreiteiro. Apesar da tentativa de cobrir todos os 

pormenores construtivos e de deixar claras todas as singularidades e características do modelo, a 

interpretação bidimensional de uma planta está sujeita às capacidades de quem a visualiza em 

compreender da mesma forma o pretendido, o que nem sempre acontece. Mesmo recorrendo à 
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execução de modelos de 3 dimensões (ou recorrendo apenas à perspectiva), é comprometida a igual 

percepção do espaço por parte de 2 indivíduos distintos (Figura 32) [47, 75]. 

 
Figura 29 – Planta tradicional [76]    vs    Modelo 3D – Revit [77]   vs    Modelo em RV 

Após a construção do referido edifício, ainda é necessário levar a cabo avaliações e testes que possam 

indicar o melhor plano de segurança a implementar. Seria ainda necessário a execução de simulacros 

para avaliar a fiabilidade do plano implementado pois, como foi referido, a psicologia humana é muito 

complexa e aquilo que inicialmente foi proposto poderá não ser a opção ideal. É naturalmente claro 

que o processo decisivo do ser humano e o seu comportamento está ligado a factores como a idade 

ou estado de saúde e, assim, não se pode partir do pressuposto que os utilizadores de um lar de idosos, 

de um hospital, de uma escola ou de uma universidade se comportariam de forma igual, muito menos 

numa situação de stress como um incêndio. No entanto, as opções idílicas podem já não ser exequíveis 

dada a complexidade da remodelação de um edifício deste tipo e os custos deste tipo de intervenções. 

Todas estas condicionantes podem ser ultrapassadas e superadas a montante com a utilização da 

imersão espacial através da utilização de dispositivos de realidade virtual, reduzindo falhas de 

comunicação e interpretação, prevenindo erros de construção e optimizando planos, sempre reduzindo 

o tempo despendido e os custos associados [19, 75]. 

Para se conseguir imergir os observadores no edifício em questão (através de RV) pode-se recorrer a 

um sistema de HMD’s conectados a um software de modelação (no qual se executou o modelo a 

apresentar) [47]. É também possível utilizar um sistema de HMD’s conectados a um software que 

possibilite a realização de simulações (neste caso o Unity 3D) e ao qual está associado um modelo 3D 

realizado num outro software de modelação (Revit 2018). 

É precisamente sobre esta segunda hipótese referida que se aborda na dissertação. A percepção da 

informação e dos detalhes é semelhante à que se obteria no caso de um observador que se desloca 

ao edifício do projecto já construído. Há uma mudança no ponto de vista dos intervenientes que passam 

de observadores externos à cena e que estão confinados e limitados à sua interpretação (no caso de 

utilização de modelos a 2D ou 3D sem imersão), para observadores quase in loco, uma vez que a 

imersão assim o permite. Estas características permitem o levantamento a montante de diversas 

questões, interpretações e esclarecimentos, que noutro caso, apenas surgiriam a jusante, quando as 

alterações representariam maiores custos [47, 75]. 
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3.2.1. MODELAÇÃO 3D 

O Revit é um software da Autodesk que usa a tecnologia BIM (Building Information Modeling) para a 

execução de projectos de arquitectura e engenharia através da conjugação da vertente de design de 

projectos com um sistema completo de armazenamento de dados e documentação referente a todas 

as fases do processo [78]. 

A realização do modelo no software Revit, por uma questão de rigor e autenticidade, estava dependente 

da utilização das plantas originais do edifício em questão como base para a sua modelação. Apesar 

das plantas fornecidas se encontrarem num ficheiro CAD (  .dwg), este software da Autodesk permite 

a importação de vários tipos de ficheiros, desde .skp (SketchUP), .sat e .3dm (Rhinoceros), .dgn 

(MicroStation) e também .dwg e .dxf utilizados pelo AutoCAD. A importação destes ficheiros é muito 

simples e pode ser adequada ao fim pretendido, para este caso, foram mantidas todas as propriedades 

originais como a geometria, dimensão, espessura e referências. 

Para que durante a simulação seja bastante percetível a que edifício aquele modelo corresponde, não 

basta que a planta tenha uma disposição idêntica à real. É necessário que todo o ambiente se 

assemelhe o mais possível ao ambiente real. Com esse fim, tentou-se adaptar os materiais disponíveis 

de forma o mais semelhante possível aos reais, como o chão de madeira, mármore, tijoleira ou cimento, 

as portas de vidro ou de madeira, as paredes, etc. (Figura 33). O Revit tem alguma limitação nos 

materiais que fornece, não sendo um software de design nem de edição gráfica, é mais limitado neste 

aspecto, apesar de ser possível a manipulação e personalização de materiais. Ainda assim, este não 

é normalmente um problema de fundo pois é meramente ilustrativo ou representativo do edifício em 

questão. Para um caso semelhante ao desta dissertação, em que o modelo será importado para um 

modelador de jogos para que sejam realizadas simulações imersivas neste preciso modelo, é 

necessário que os materiais sejam bastante realistas. Para conseguir uma biblioteca mais vasta pode-

se recorrer à importação de materiais e texturas para o Revit e adequá-los ao pretendido. Outra 

hipótese é a utilização de um software de edição e design como o 3ds Max, que não terá estas 

limitações a nível de texturas e materiais, após a conclusão da modelação no Revit. 

 
Figura 30 - Imagem do modelo 3D realizado no Revit 
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3.2.2. ARQUITECTURA DA PLATAFORMA PROPOSTA 

Um motor de jogo, como o Unity 3D utilizado nesta dissertação, é um programa de computador 

especializado que, através de um conjunto de ferramentas e bibliotecas, simplifica o desenvolvimento 

de jogos de vídeo com as características pretendidas pelo designer, tornando o processo mais rápido 

e eficaz e com a mesma qualidade final. 

No fundo, um motor de jogo é um sistema de simplificação do processo de criação de jogos de vídeo, 

que através das suas ferramentas permite ultrapassar a complexidade da criação de um jogo de raiz 

unicamente através de linhas de código. 

 
Figura 31 - Layout do Unity 3D 

Existem diversos motores de jogo disponíveis no mercado e online, sendo que cada motor de jogo tem 

as suas características que podem variar a nível técnico, a nível da interface gráfica, da complexidade 

de utilização ou do tipo de API (Interface de programação de aplicação) desejada consoante o 

destinatário final. Claro que a escolha do motor de jogo adequado é um processo decisório a ser tido 

em conta no início do projecto para que a escolha seja a mais adequada face ao produto final 

pretendido. A escolha de um motor de jogo deve ser feita com base nas características pretendidas e 

nas vantagens que estes apresentam para o projecto a desenvolver. Em primeira análise devem ser 

consideradas todas características técnicas do jogo (2D vs 3D vs mobile; suporte RV, complexidade, 

etc.) e assim seleccionar o motor de jogo mais adequado. No entanto, há factores como a viabilidade 

económica, ou a linguagem de programação pretendida que poderão eventualmente também ser 

decisivos na escolha do motor de jogo [47, 79]. 

Algumas vantagens e características que fizeram da escolha do motor Unity 3D a mais adequada, são 

apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2 - Características do motor Unity 3D 

Ambiente 2D e 3D e com suporte de áudio 

Plataformas RV 
Vive, Oculus Rift, Samsung Gear VR, Sony Playstation VR, 

Google cardboard 

Sistema operativo Windows PC, Android e IOS 

Scripts/Linguagem de programação C#, JavaScript, Boo 

Motores físicos Incluídos no próprio Unity; programáveis por scripts 

GUI (Graphical User Interfaces ou Interface 

Gráfica do Utilizador) 

‘Clean’, Layout Simples, funcional. Permite ainda 

alterações durante o modo de teste 

Inteligência Artificial Capacidade de suportar Inteligência artificial 

Complexidade de utilização Baixa. Motor de simples utilização e fácil compreensão 

Importação de objectos Permite importação de objectos de outros programas 

Da tabela anterior, e com especial relevância para esta dissertação, salienta-se a importância dos 

motores físicos, dos scripts, e a compatibilidade com plataformas RV. 

• Motor de jogo 

Relativamente aos motores de jogo, a sua relevância está associada à caracterização do ambiente 

virtual. Estes motores, que integram o próprio sistema de jogo, destinam-se a simular as leis da física 

existentes no mundo real (p.ex. gravidade, rigidez, atrito ou colisões). A importância destes motores 

prende-se com o objectivo de sincronização do realismo do jogo a nível visual e físico, isto é, o facto 

do ambiente virtual ou do modelo renderizado ser, visualmente, realista, não é suficiente para que num 

jogo se possa comportar como tal. Não obedecer a leis da física básicas fá-lo-á ser visualmente realista, 

mas completamente irrealista. A título de exemplo, imagine-se o caso de uma parede renderizada e 

importada para o jogo, mas que não tem qualquer lei da física associada. Visualmente a parede é de 

facto muito semelhante àquela que existe no mundo real e sobre a qual foi efectuado o modelo. Mas, 

o facto é que, não estando nenhuma lei da física atribuída à parede, o jogador poderá atravessá-la sem 

encontrar qualquer tipo de impedimento ou atrito. Também umas escadas seriam atravessáveis e, 

portanto, não seria possível subir nem descer pois como o objecto ‘escadas’ não tinha rigidez, o jogador 

simplesmente atravessava-as. Mesmo o jogador terá de ter algumas leis associadas, como a gravidade, 

caso contrário o jogador poder-se-ia movimentar segundo qualquer um dos eixos tridimensionais sem 

qualquer tipo de constrangimento. 

• Script 

Um script é uma estrutura de eventos/tarefas sequenciados com um determinado contexto que definem 

um conjunto de instruções/acções que conduzem à execução de um objectivo específico. São 

instruções definidas em linhas de código, numa determinada linguagem de programação, desenhadas 

para interagir com outras linhas de código (não necessariamente escritas pelo programador, uma vez 
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que podem interagir com o motor de jogo que, por sua vez, está baseado em linhas de código) numa 

determinada situação, como representado na Figura 35, estando no Anexo I todos os scripts utilizados 

na plataforma. 

Aquando da manipulação de um motor de jogo para o desenvolvimento de um projecto, podem ser 

atribuídos scripts a objectos existentes nesse projecto. Quando satisfeitas as condições necessárias 

para a execução desse script, as linhas de código por ele definidas irão desencadear um conjunto de 

acções sobre esse objecto, sem que seja necessária a implementação de acções por parte do designer 

no ambiente em desenvolvimento. A título de exemplo imagine-se um jogo de vídeo em que, quando 

um jogador se encontra numa determinada posição, uma porta se abre. Esta porta abre-se sem que 

seja necessária qualquer acção extraordinária por parte do jogador que não, simplesmente estar 

naquela posição. O facto de a porta se abrir deve-se ao script a ela associado que tem como condição 

de fronteira a posição do jogador ser aquela. No caso dessa condição ser satisfeita, o script dá ordem 

à porta (através de linhas de código) para esta se abrir. No fundo, os scripts servem para automatizar 

um conjunto de tarefas sequenciais sem que seja necessária a intervenção ou realização de outras 

acções por parte do jogador ou do designer. 

 
Figura 32 - Script em C# utilizado na plataforma de estudo para Movimentar o Jogador. 

No exemplo anterior mostrou-se uma possível utilização de scripts num jogo, a movimentação de 

objectos, mas os fins para os quais podem ser utilizados scripts são muito diversos: 

o Movimentação do jogador e das camaras; 

o Movimentação de camaras e luzes; 

o Mover, transformar, adicionar ou remover objectos; 
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o Desencadear eventos; 

o Manipulação da interface dos menus iniciais e finais 

o Entre outros. 

 

• Compatibilidade com equipamento de Realidade Virtual  

Por fim, a compatibilidade do motor de jogo Unity 3D com plataformas de realidade virtual está ligada 

à possibilidade de utilização destas plataformas e das suas potencialidades no desenrolar do jogo. 

Desde logo, a utilização de HMD’s ou de comandos para maior proveito dos efeitos do jogo criado e do 

ambiente imersivo são uma vantagem a salientar. 

Este tipo de equipamento, Head Mounted Display (HMD’s), são dispositivos de exibição de imagem, 

usados na cabeça, que possuem um pequeno ecrã óptico em frente de cada olho (Figura 36), 

sobrepondo as duas imagens projectadas e formando uma imagem estereoscópica. Podem apresentar-

se na forma de capacete, óculos, monóculo ou dispositivo para o telemóvel. 

 
Figura 33 - Imagem estereoscópica (à esq.) e Óculos de RV (HMD) desmontados (dir.). [46] 

Para uma experiência ainda mais imersiva, com total capacidade do jogador de controlar todo o 

ambiente que o rodeia através de movimentos naturais, pode-se aliar a utilização de comandos à 

utilização dos HMD’s. Estes comandos podem ter várias formas consoante o nível de complexidade vs 

realismo que é pretendido. Podem-se utilizar comandos de consolas, joysticks ou o teclado de um 

computador para experiências menos imersivas, ou para movimentos mais naturais em experiências 

mais imersivas pode-se recorrer às chamadas ‘varinhas’ (‘Wands’) ou até a luvas e sensores de 

movimento (como as Gloveone e o Leap Motion respetivamente). Estes equipamentos permitem ao 

jogador interagir com o ambiente virtual onde se encontra fazendo movimentos idênticos aos que faria 

no mundo real (Figura 37). 

 
Figura 34 - (Da esq. para a dir.) Imagens de comando de consola [80], comandos Vive [81], Gloveone [82], e LeapMotion [83]. 
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É intenção desta dissertação averiguar a possibilidade de aplicação destes sistemas no 

desenvolvimento da segurança de edifícios de uma forma pragmática. Personalizar o ambiente de uma 

plataforma de jogo, o Unity 3D, através da recriação de uma situação real e específica, de forma a que 

suportando as características de evacuação pretendidas e a possibilidade de integração de sistemas 

de RV de forma imersiva, teste e avalie a capacidade de evacuação do público em geral. 

 

3.2.3. DESENVOLVIMENTO DO MOTOR DE JOGO 

Nesta interface, o Unity apresenta-se como o mediador entre o modelo BIM, importado para este 

software, e o ambiente virtual que irá ser criado no próprio programa. 

Inicialmente, o programa oferece um cenário propício à produção e criação de um ambiente de jogo. É 

neste cenário que se poderá editar o modelo e compor todo o panorama envolvente ao mesmo. É 

também sobre este ambiente que é possível construir o modo de interacção entre o jogador e o cenário 

bem como os seus efeitos [79]. 

A importação de objectos de um software BIM para o ambiente do Unity é bastante simples. Para ser 

assegurada a interoperabilidade entre os 2 softwares em questão, é necessário que os objectos que 

se pretendem importar sejam guardados num de 2 tipos de ficheiros, .fbx (‘Filmbox’) e .obj (‘Object file’). 

Garantindo a importação de ficheiros deste tipo, o Unity assegura que são preservadas todas as 

propriedades geométricas do objecto, no entanto, caso possua algum tipo de textura ou material 

associado, estes não são suportados pelos tipos de ficheiros mencionados e, assim, não serão 

reconhecidos pelo Unity 3D. A solução deve passar pela utilização de softwares dedicados como o 

3dsMax ou o AutodeskMaya para a adição ou tratamento dos materiais e texturas. Outra via possível, 

e a utilizada na dissertação, foi a utilização de um plug-in do Revit de nome “Export to Unity”. Através 

deste programa, os objectos visíveis numa determinada vista 3D do Revit serão exportados 

directamente para a pasta “Assets” do projecto Unity. Os objectos serão exportados como ficheiros .obj 

garantindo apenas a preservação das suas características geométricas, no entanto, são também 

gerados ficheiros .mtl (materiais) e/ou ficheiros de imagem que podem ser lidos pelo Unity e que 

corresponderão precisamente aos materiais e texturas a que estavam associados os objectos 

exportados (Figura 38). 

 
Figura 35 - Evolução da plataforma realizada no Unity (início de projecto -> Modelo primário sem texturas -> Modelo final) 

Esta exportação nem sempre é fácil com modelos mais complexos e no presente caso, foi uma das 

grandes dificuldades encontradas no desenvolvimento do jogo. Esta limitação será desenvolvida no 
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Capítulo 6, ficando o leitor já esclarecido de que foi ultrapassada recorrendo ao plug-in “Export to Unity” 

mencionado anteriormente. 

Foi referido no parágrafo anterior uma pasta muito particular dos projectos em Unity, a pasta “Assets”. 

Nesta pasta podem ser adicionados vários tipos de ficheiros que servirão como ferramentas com 

aplicações bastante diversificadas, desde objectos importados, materiais e texturas, scripts, pacotes 

de funções importados, entre outros tipos de aplicações. Estas ferramentas revelam-se essenciais para 

um controlo absoluto da cena em construção e pelo aumento das funcionalidades à disposição [84]. 

Alguns dos assets utilizados na presente dissertação e as suas respectivas aplicações estão dispostos 

na tabela 3 estando a tabela completa no Anexo II. 

Tabela 3 - Assets utilizados e respectivas funcionalidades 

Nome do Asset Função 

‘Edifício’ Modelo importado do Revit 

‘Materiais’ e ‘Texturas’ Texturas e materiais do modelo 

‘Scripts’ (Exemplos)  

‘VR_Movement’ Script para controlo do jogador 

‘Scriptporta’ Script para abertura das portas 

‘NavMesh’ Script de controlo dos agentes independentes 

‘Timering’ & ‘CountingDown Script de contagem decrescente e contabilização do tempo 

‘Animações’ Animações que permitem, por exemplo, movimento das portas. 

‘SteamVR’ Pacote da Steam para interoperabilidade com RV 

Outra funcionalidade do Unity utilizada nesta dissertação foi o seu Sistema de Navegação, chamado 

NavMesh. Este sistema permite que se criem agentes capazes de, inteligentemente, se movimentarem 

por uma malha de navegação, evitando obstáculos e outros agentes, e com o objectivo de chegaram a 

um determinado ponto do ambiente (definido pelo criador) utilizando o caminho mais curto que for 

possível. Esta malha, denominada “navigation mesh” ou NavMesh, é criada automaticamente a partir 

da geometria da cena e é passível de alguns ajustes manuais e definição de alguns parâmetros como 

a altura máxima de um obstáculo que um agente consegue subir (como os degraus de uma escada), a 

inclinação máxima de uma rampa que o agente consegue subir, ou a altura mínima a partir da qual um 

agente consegue passar por baixo de um obstáculo (como uma porta). A NavMesh divide as superfícies 

em polígonos convexos (polígonos onde nenhum segmento de reta que una dois pontos do seu 

perímetro passa por fora do polígono) de forma a que assim se saiba que não há obstáculos entre 

quaisquer 2 pontos que se unam. Também é salvaguardada a informação referente a que polígonos 

fazem fronteira com entre si [85]. 

Para determinação do caminho mais curto o Unity recorre a um algoritmo.  Antes de mais o Unity faz 

o mapeamento de quais os polígonos onde se encontram os pontos de partida e de chegada, e 
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posteriormente, iniciando pelo polígono de origem, vai procurando todos os polígonos vizinhos uns 

dos outros que permitem partir do ponto A para o ponto B. Encontrada a sequência de polígonos que 

permite este trajecto, é procurado o caminho mais curto possível, para isso o Unity utiliza o algoritmo 

A*, já referido e explorado no capitulo anterior, em 2.3.5 [85]. 

3.2.4. COMPATIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA COM RV 

O desenvolvimento de um projecto num motor de jogo não significa que o jogo esteja apto à imersão 

num ambiente virtual. A maioria dos jogos são desenvolvidos apenas para utilização num ecrã plano 

como o pc ou telemóvel. É necessário haver uma adaptação do jogo ao ambiente 3D imersivo. Para a 

imersividade de um ambiente virtual é necessária a utilização de algum tipo de equipamento HMD que, 

neste caso, é o equipamento ‘Vive’ como referido. 

A transição visual da imagem do ambiente construído no Unity para uns ‘Oculus Vive’ não requer 

grande trabalho técnico pois o próprio Unity já está construído de forma a adaptar o seu ambiente a 

qualquer tipo de visualização (plana 2D, modelo 3D, RV). Apenas é necessário algum planeamento 

anterior e algum cuidado aquando da construção do modelo pela solicitação que se irá fazer ao 

equipamento de RV e ao computador utilizado pois caso seja um jogo demasiado pesado, a 

visualização no HMD pode ficar marcada por várias paragens e falhas (lag) devidas à falta de resposta 

do computador e à solicitação do equipamento RV. 

Para este projecto decidiu-se que o movimento do jogador seria feito através do ‘touchpad’ dos 

comandos ‘Vive’, e que a abertura das portas seria através do ‘botão trigger’ dos mesmos (Figura 39). 

Poderia ser tudo feito através do teclado de um computador ou de um comando de consola normal, 

mas pelo realismo associado à maior liberdade de movimento dos membros do jogador, no decorrer 

da simulação, este foi o método adoptado. Para que fosse possível a utilização dos comandos com 

estes objectivos já foi necessário a execução de alguns scripts que permitissem estabelecer a forma 

como o movimento do jogador se desenrolava, o acompanhamento do jogador por parte da camara, a 

abertura das portas, entre outros aspectos técnicos que foram vencidos com a utilização dos scripts 

presentes no Anexo I; bem como definir especificamente a função de cada botão no comando para que 

todas as componentes estivessem em harmonia no desenrolar do jogo. 
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Figura 36 - Comando ou Varinha Vive com indicações dos botões utilizados (Touchpad e Trigger). Adaptado de [86] 

A simulação de um ambiente virtual através de HMD’s como os HTC Vive, pode despertar em alguns 

jogadores uma sensação de mau estar, enjoos e náuseas ou mesmo tonturas. A este desconforto dá-

se o nome de motion-sikness. A causa destes efeitos físico-psicológicos está relacionada com o 

movimento do jogador no mundo real e a sua reprodução no mundo virtual, ou seja, com a actualização 

da imagem reproduzida no dispositivo. Caso a frequência de actualização da projecção, responsável 

pela sincronização da imagem aos movimentos do jogador seja demasiado baixa, e consequentemente 

o tempo de actualização será demasiado elevado, cria-se um lag entre o movimento executado pelo 

jogador e a sua visualização no ecrã. Para movimentos isolados este poderá não ser um problema a 

ter em conta, contudo, durante uma simulação ou um jogo com apenas alguns minutos, já se poderá 

sentir os efeitos consequentes típico motion-sikness [46, 47]. 

Para minimização destes efeitos, a generalidade dos equipamentos de RV apresentam frequências de 

actualização cada vez mais elevadas, estando estas condicionadas pelo computador a que os 

equipamentos estão conectados. Na tabela 4 apresentam-se alguns valores de referência das 

frequências de actualização de alguns equipamentos de RV. 

Tabela 4 - Frequência de actualização de imagem de alguns HMD's disponíveis no mercado. [47] 

Dispositivo HMD Frequência de actualização de Imagem 

HTC Vive 90 Hz 

Oculus Rift 90Hz 

Playstation VR 120 Hz 

Também o facto de a simulação decorrer com o jogador parado, mas vendo o seu avatar em 

movimento, pode suscitar algum tipo de desconforto. Uma das soluções frequentemente utilizadas 

passa por adaptar o perfil do avatar do jogador às condições nas quais são realizadas as simulações. 

Tome-se o seguinte exemplo, para uma simulação que será efectuada com os jogadores sentados, 

adaptam-se os avatares dos jogadores a pessoas com mobilidade reduzida e, portanto, portadoras de 

uma cadeira de rodas. Assim, tanto jogador como avatar encontram-se em condições semelhantes, 

não produzindo qualquer estranheza ao individuo em questão. Na presente dissertação, por uma 

questão de simplicidade e pelo curto intervalo de tempo da duração de cada simulação executada, não 

foi tido em conta este detalhe. Ainda assim, conforme se pode concluir segundo as respostas ao 

questionário referido, 55% dos jogadores não sentiu qualquer tipo de motion-sikness e ainda 17% refere 

ter sido indiferente, ou seja, apenas 28% dos jogadores diz ter sentido algum tipo de desconforto. 
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4. Caso de estudo: Aplicação ao 

edifício do DECivil do IST 

4.1. APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

O Caso de estudo proposto na dissertação assenta sobre o Edifício do Departamento de Engenharia 

Civil, Arquitectura e Georecursos do Instituto Superior Técnico, em Lisboa. A razão pela qual foi 

escolhido este edifício como caso de estudo está sobretudo ligada a 3 factores: 

• Fácil acesso às plantas e ao próprio edifício sem qualquer restrição, bem como aos dados dos 

simulacros, utilizados na comparação com os resultados obtidos pelas simulações; 

• Edifício com apenas 1 saída de emergência – O que será útil para a demonstração prática da 

utilidade da RV nas simulações a montante da construção dos edifícios, como será abordado 

de seguida; 

• Edifício com bastante quantidade e diversidade de afluência. 

Através de um modelo criado no software de modelação Autodesk Revit 2018, e construído segundo 

as plantas do edifício, criou-se um cenário de simulação tão aproximado quanto possível em termos de 

dimensões, topologia, escala e proporções bem como em termos de aspecto visual (cores, texturas, 

materiais, etc.) e que serviu de base para a construção do simulador em RV (Figura 40). 

 
(a)            (b) 

Figura 37 - Edifício do DECivil: (a) Real;  (b) Modelo tridimensional construído 

4.2. MODELAÇÃO BIM DO EDIFÍCIO DO DECIVIL 

Com base nas plantas fornecidas em .dwg, foi iniciada a modelação do edifício. No entanto, foi 

necessário recorrer ao edifício real por diversas vezes para confirmar medições, tirar apontamentos e 

corrigir alguns erros existentes nas plantas, como o facto dos pisos 0 e 1 estarem completamente 

desalinhados (Figura 34). Estas condicionantes serão abordadas mais à frente, no capítulo 6, no ponto 

referente às limitações encontradas no desenrolar da dissertação. 
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Foram executados 2 modelos do edifício para a realização do caso de estudo. O primeiro modelo é 

uma réplica tão exacta quanto possível e necessário do edifício em análise; o segundo modelo é igual 

ao primeiro, acrescido de uma segunda saída de emergência. A utilização de cada um dos modelos 

será explicada adiante. 

 

 
Figura 38 - Plantas do pavilhão de civil – piso 0 a verde, Piso 1 a vermelho, sobreposição dos pisos e pormenor dos pilares. 

4.3. MÉTODO DE IMPLEMENTAÇÃO – PLANEAMENTO DAS SIMULAÇÕES 

Ao iniciar-se a aplicação, o utilizador vai ganhar o controlo de uma personagem na simulação. O seu 

objectivo será conseguir sair do edifício no menor tempo possível, tal e qual como se de um simulacro 

se tratasse. Na sua interface o utilizador verá o ambiente imersivo onde se encontra, que movimentará 

com os movimentos da cabeça e um cronometro que contabilizará o tempo decorrido e que começa a 

contar assim que o utilizador estiver pronto para começar a simulação (Ver Figura 42). 

Cada simulação consiste em 2 cenas ou 2 evacuações, isto é, cada jogador irá evacuar o edifício a 

partir do mesmo ponto, mas com uma diferença no edifício entre as duas simulações. Após a primeira 

simulação, no cenário original, o jogador passa para uma segunda cena onde o ambiente virtual será 

o mesmo edifício acrescentado de uma segunda saída de emergência, além da existente inicialmente, 

situada nas portas do lado sul do edifício. Além da nova saída de emergência, foi também alterada a 

quantidade de sinalização de emergência bem como na sua distribuição. Assim: 

• Simulação I – Edifício do DECivil original; 

• Simulação II - Edifício do DECivil adicionado de uma 2ª saída de emergência e mais sinalização. 
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Figura 39 – Utilização do equipamento por parte de um jogador e respectiva simulação 

Estão ilustradas as duas situações nas figuras 43 a) e b) onde é possível visualizar o pavilhão com 1 

ou 2 saídas de emergência, bem como o ponto de partida do jogador nas duas situações. O ponto 

inicial das simulações foi escolhido por 2 razões: Por se encontrar numa zona que deixa dúvidas do 

percurso que se deve fazer; e por se encontrar na zona do pavilhão onde as pessoas demorariam mais 

tempo a evacuar o edifício real – encontrado através de testes e cronometrações reais. Isto permite 

que a criação de uma nova saída de emergência tenha um impacto significativo nos tempos de 

evacuação o que permitiria retirar conclusões mais significativas relativamente à melhor ou pior 

qualidade da rota de emergência da zona condicionante. Acresce ainda que, com a introdução de uma 

segunda saída de emergência, é possível ter em conta a melhoria do desempenho dos utilizadores 

durante uma simulação e as consequentes alterações ao plano de segurança inicialmente construído. 

  
a)        b) 

Figura 40 – Pavilhão e respectivos pontos de partida e chegada nas: a) Simulação I; b) Simulação II 

Para cada jogador, antes de iniciar a verdadeira simulação, é dado algum tempo para que se possa 

familiarizar com os comandos e os óculos, para isso, construiu-se uma primeira cena, na qual os 

jogadores tem um corredor extenso e amplo onde se podem habituar a controlar os movimentos do 

avatar através do comando e dos movimentos da cabeça. Neste corredor, figura 44, após uma zona 

clean e sem obstáculos, surge um pequeno murete a obrigar a que o jogador se desvie do mesmo para 

prosseguir caminho, para assim tornar o seu controlo mais parecido às simulações no pavilhão. Há 

ainda no corredor uma porta que o jogador é obrigado a abrir e atravessar, tal como fará nas simulações 

seguintes, e ainda um objecto que representa ponto de chegada a um local seguro, também este 

semelhante ao que encontrará nas simulações. 
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Figura 41 – Cena inicial para teste e habituação dos controlos do jogo. 

O jogador inicia as Simulações I e II numa sala de aula pré-definida e, quando começa a simulação, há 

uma ignição de incêndio num outro local do edifício impondo o alarme a disparar e forçando a 

evacuação de todos os utilizadores. A partir desse momento o relógio começa a contabilizar o tempo 

de resposta do utilizador e o jogador deve conseguir atravessar o edifício de modo a conseguir chegar 

ao exterior o mais rapidamente possível, naturalmente, usando o percurso mais curto dos vários 

possíveis e disponíveis, conforme ilustrado na figura 45. Foram colocados os vários sinais de saída de 

emergência e outra sinalética existente, tal e qual como na realidade, para tornar a experiência o mais 

próximo possível do real na Simulação I. Na Simulação II foram adicionados alguns sinais de 

emergência ao longo de todo o pavilhão, bem como da respectiva introdução de uma 2ª saída de 

emergência [87]. Todos os outros agentes, controlados pelo computador e representativos da restante 

população que se encontra dentro do pavilhão, também têm como objectivo a evacuação do mesmo, 

cada um na sua própria trajectória, simulando o comportamento humano e criando alguma entropia e 

desordem típicas destas situações. 

Para controlar o seu avatar no ambiente 3D imersivo, o utilizador utiliza o HMD e os comandos através 

do método standard para jogos de simulação, o FPS (First Person Shooter – caracterizado por colocar 

o jogador num ambiente 3D através da personalização de um avatar). É através dos olhos do seu 

avatar que o jogador navega no ambiente imersivo e tenta então, ele próprio, evacuar o edifício no 

menor tempo possível. Conforme explicado, a movimentação do jogador é efectuada através do 

touchpad dos comandos e a abertura das portas é feita através do botão trigger dos mesmos. 

 
Figura 42 - Simulação com o Cronómetro, planta com indicação do caminho mais curto e pontos de partida e chegada 
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Terminadas as simulações, foi pedido a cada jogador que respondesse a um pequeno questionário, 

presente no Anexo III, no qual se pretende perceber como se sentiu o jogador face a uma experiencia 

em realidade virtual, a qualidade da mesma, as dificuldades sentidas e por fim a sua opinião entre esta 

plataforma e os simulacros. Neste questionário utilizou-se a escala de Likert para avaliar todas as 

questões, ou seja, numa escala de 1 a 5 onde 1 representa ‘Nada’ e 5 representa ‘Bastante’ [88]. 

 

4.4. CALIBRAÇÃO DO MODELO VIRTUAL 

A calibração do modelo é um aspecto fundamental para assegurar a sua validade. Utilizando o método 

empregue por Ribeiro et al. [89], foi também través da equação 2 que se calibrou o jogo de forma a 

obter um valor adequado para a velocidade a atribuir aos jogadores, bem como uma estimativa do erro 

esperado dadas as diferenças expectáveis [89]. 

A calibração baseou-se na comparação de resultados obtidos imersivamente com os mesmos 

resultados, mas obtidos através do cenário real. Escolheram-se 4 caminhos diferentes de evacuação, 

dois com ponto de partida no piso 0 e dois no piso 1. Destes, um dos caminhos de cada piso começa 

numa extremidade do edifício e os outros dois na extremidade oposta. Naturalmente, os caminhos do 

piso 1 inevitavelmente atravessam zonas de escadas. Após estabelecidos estes 4 caminhos de 

evacuação, utilizaram-se as plantas do edifício para medir a distância percorrida e efectuaram-se então 

as 4 simulações num ambiente real medindo o tempo dos percursos através de um cronometro e, 

posteriormente, realizaram-se as 4 experiências no ambiente virtual imersivo medindo também os 

tempos através do cronometro embutido no jogo. Com base nos resultados reais foi possível calcular 

a velocidade real de um individuo, ainda que, para a simulação virtual, se tenha utilizado o valor médio 

para um adulto de 1,5 m/s. 

O erro associado à diferença entre os resultados nos 2 ambientes foi calculado recorrendo à equação 2 

1 −
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑉𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑙
 

O desfecho da calibração é apresentado na tabela 5: 

Tabela 5 - Calibração do modelo apresentado. 

Caminho 
𝑪𝟎𝑰

     𝑃𝑖𝑠𝑜 0 

+  𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼 

𝑪𝟎𝑰𝑰
     𝑃𝑖𝑠𝑜 0 

+  𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼𝐼 

𝑪𝟏𝑰
     𝑃𝑖𝑠𝑜 1 

+  𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼 

𝑪𝟏𝑰𝑰
     𝑃𝑖𝑠𝑜 1 

+  𝑍𝑜𝑛𝑎 𝐼𝐼 

Distância (m) 52 65 93 124 

Tempo Ambiente Real (s) 37 44 67 91 

Velocidade Real do individuo (m/s) 1.41 1.48 1.39 1.36 

Tempo Ambiente Virtual (s) 35 43 61 83 

Erro (%) 5.4 2.3 7.5 8.8 

(2) 
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Como é possível observar a velocidade obtida nos 4 caminhos está muito próxima dos 1,5 m/s, variando 

entre 1.37 e 1.47, valores que validam a velocidade virtual atribuída inicialmente ao jogador de 1,5 m/s. 

Ainda que se pudesse ajustar melhor o valor da velocidade realizando mais experiências e conseguindo 

um valor mais adequado, e dos tempos virtuais serem todos inferiores aos reais decidiu-se, todavia, 

manter o valor de referência utilizado. Além de ser bastante próximo do obtido no mundo real e, 

portanto, aceitável no ambiente virtual, os jogadores irão vivenciar uma experiência nova e na qual os 

comandos necessários para os movimentos do jogador não são tão intuitivos como no mundo real, em 

que tudo se baseia na capacidade inata do ser humano de andar. Por este motivo, e pelo facto do valor 

de referência ser superior ao obtido, decidiu-se manter a velocidade virtual. 

Também é de notar que o erro obtido é baixo ( ≤ 10% ) e que é maior nos caminhos do piso 1 uma vez 

que estes atravessam zonas de escadas e nas quais a sua velocidade não diminui ao contrário do que 

acontece no ambiente real. 

4.5. TESTE E ANÁLISE DE RESULTADOS 

A análise efetuada é apresentada a partir do panorama particular para o panorama geral, no sentido 

de evidenciar a comparação entre os resultados globais obtidos com os resultados dos simulacros. A 

análise efectuada segundo o ponto de vista particular divide a amostra em grupos e são analisados e 

comparados cada um desses grupos. No panorama global, trata-se a amostra da experiência como 

um todo. 

Divisão e classificação da amostra 

A amostra total de participantes foi composta por 18 indivíduos. Este valor foi definido de acordo com 

Forza [90], uma vez que a correlação entre as variáveis da experiência foi definida como de um efeito 

alargado, isto é, a experiência e as variáveis foram tratadas através de uma perspectiva macroscópica 

e assim, por conseguinte, uma amostra de 12 ou 17 elementos seria suficiente (para um α = 0.05 e um 

poder estatístico de 0.6 ou 0.8 respectivamente). Os indivíduos da amostra foram divididos consoante 

2 importantes categorias: 

• O seu nível de conhecimento do edifício; 

• A sua destreza com vídeo jogos. 

Conforme Ribeiro et al. [24], e Ribeiro et al. [89], esta divisão visa equilibrar a amostra e minimizar o 

impacto que estas variáveis poderiam ter na dispersão dos resultados, e permitirá também retirar 

algumas conclusões interessantes. Além destas variáveis também se tentou equilibrar outros 

parâmetros como o sexo e a idade por forma a conseguir-se obter uma vasta gama de experiências 

diferentes, mas mantendo um equilíbrio entre todos estes parâmetros [89]. 

É apresentada a distribuição da amostra segundo os vários parâmeros nas tabelas 6 e 7onde os grupos 

I a IV referem-se precisamente à divisão dos elementos da amostra com e sem conhecimento do 

edifício e se são ou não jogadores regulares de videojogos. 
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Tabelas 6 e 7 – Classificação dos elementos que compõem a amostra 

 

Como se trata de um ambiente imersivo muito ligado ao ‘gaming’, é natural que indivíduos de gerações 

anteriores ou mesmo certos elementos de uma determinada geração mais nova, não tenham muito à 

vontade nem destreza no manuseamento destes equipamentos. Este factor tem um peso elevado no 

desempenho dos jogadores durante a simulação pois condiciona bastante o seu tempo de resposta, o 

manuseamento ágil do equipamento, e também a sua naturalidade com o ambiente virtual e imersivo. 

Assim, não seria adequado não ter em conta estes factores determinantes e comparar de forma igual 

os seus resultados com os de jogadores que tenham experiência em jogos de vídeo, que estão 

habituados a controlar comandos de consolas ou joysticks nos computadores. Para mitigar esta 

diferença, foi dado algum tempo a todos os jogadores para se habituarem aos comandos e controlo do 

seu avatar através de uma cena muito simples, conforme explicado em 4.3 [89]. 

Ainda sobre a segregação dos jogadores nos parâmetros anteriores, não é só pelo manuseamento do 

equipamento que os resultados são afectados. O conhecimento do edifício em questão é, obviamente, 

um parâmetro agilizador do tempo de evacuação, uma vez que, tendo familiaridade com o edifício, a 

resposta durante a simulação quanto ao caminho mais adequado vai ser quase automática e com 

pouca hesitação, conseguindo tempos de evacuação mais curtos. Em contrapartida, um jogador para 

quem o edifício seja completamente desconhecido, tem um comportamento mais próximo do que se 

esperaria numa situação de emergência, levando mais tempo para o evacuar. Inclusivamente, a 

restante população do edifício pode representar um factor chave na sua escolha quanto ao caminho a 

tomar. Assim, para equilibrar melhor os resultados, todos os indivíduos tiveram oportunidade de 

visualizar e percorrer presencialmente o caminho desde a porta de entrada do pavilhão até à sala onde 

a simulação tem início, da mesma forma que todos os jogadores tiveram oportunidade de testar os 

comandos antes de iniciar a simulação. De salientar que se tentou que este percurso informativo não 

coincidisse com o caminho de emergência mais curto para não condicionar os resultados. 

Análise dos resultados por grupo 

A principal variável medida na experiência foi o tempo de evacuação do edifício de cada jogador, para 

cada uma das 2 simulações. Nas tabelas 8 e 9 apresentam-se a média dos tempos obtidos em cada 

grupo em cada simulação, e na figura 46 apresentam-se os gráficos correspondentes ao tempo de 

evacuação obtido por cada jogador, por grupo, em cada simulação. Em cada um dos gráficos é também 

visível 1 linha vermelha que indica o tempo médio de evacuação geral em cada simulação, bem como 

4 linhas coloridas (Laranja, Azul, Amarela e Verde) representando tempos indicados nas tabelas 8 e 9. 

Grupo 
Destreza com 

Videojogos 

Conhecimento 

do edifício 
Amostra 

I Não Não 4 

II Não Sim 5 

III Sim Não 5 

IV Sim Sim 4 

  Amostra Total 18 

  Idade 

  

Jovem 

(18-30 

anos) 

Adultos 

( ≥ 30 

anos) 

Sexo 
Masculino 6 5 

Feminino 4 3 
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Tabelas 8 e 9 - Tempos médios de evacuação obtidos 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 43 - Tempo de evacuação por jogador, Tempo médio de evacuação por Grupo e Geral na: a) Simulação I e b) Simulação II. 

Simulação I 

Grupo Tempo médio de evacuação (s) 

I 153,15 

II 130,77 

III 135,30 

IV 113,90 

Simulação II 

Grupo Tempo médio de evacuação (s) 

I 138.03 

II 121,48 

III 133,92 

IV 104,33 
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Seria de esperar que o grupo IV (Conhecimento prévio do edifício + Destreza em jogos de vídeo) 

fosse o grupo a conseguir melhor desempenho assim como o grupo I (Sem conhecimento prévio do 

edifício + Sem destreza em jogos de vídeo) fosse aquele cujos resultados atingissem maiores 

tempos médios (tabelas 8 e 9). O Grupo I obteve tempos médios 30% superiores aos do grupo IV. No 

entanto, em relação aos grupos II e III (Conhecimento prévio do edifício + Sem Destreza em jogos 

de vídeo e Sem Conhecimento prévio do edifício + Destreza em jogos de vídeo respectivamente), 

era difícil fazer qualquer tipo de previsão. Se por um lado, um dos grupos (Grupo III) iria ter maior 

facilidade de adaptação ao simulador e, portanto, maior destreza no manuseamento do mesmo, não 

conheceria o edifício nem as saídas e caminhos mais indicados. Pelo contrário, o Grupo II, apesar de 

ter maior dificuldade em manusear o equipamento, saberia localizar-se com maior precisão e para onde 

se deveria dirigir. É interessante verificar que o conhecimento do edifício prevaleceu em relação ao 

domínio da ferramenta tecnológica, o que poderá querer dizer que, por um lado, a tecnologia não 

constituiu uma barreira, e por outro, que as indicações de evacuação poderão ser insuficientes. 

Com o auxílio da tabela 10 pode-se confirmar precisamente o referido no parágrafo anterior. Para a 

Simulação I, o número de elementos pertencentes ao Grupo II que efectivamente escolheu o caminho 

mais curto, é superior ao do Grupo III conforme assinalado a verde na tabela 10 (3 e 1 

respectivamente,). Analogamente, e conforme indicado na tabela 8, os elementos do Grupo II 

conseguiram tempos médios de evacuação ligeiramente inferiores aos conseguidos pelos indivíduos 

do Grupo III, com 130,77 seg. e 135,30 seg. respectivamente. 

Pode-se concluir então que apesar do Grupo III ter maior habilidade com jogos de vídeo, os jogadores 

não conseguiram identificar a saída mais indicada, tendo 3 dos 5 elementos do Grupo III optado por 

repetir o caminho que fizeram aquando da sua entrada no pavilhão, conforme marcado a amarelo na 

tabela 10, ou perdendo-se (como referido supra, apenas 1 jogador do Grupo III conseguiu encontrar o 

caminho mais curto). 

Esta consideração apenas faz sentido fazer na Simulação I uma vez que o caminho ideal na Simulação 

II consiste num percurso a partir do qual os jogadores não conseguem entrar no pavilhão, pelo que a 

análise desta variante não faria qualquer sentido. Ainda assim, como neste estudo foi feita uma 

segunda simulação no mesmo pavilhão e com o mesmo ponto de partida, é possível adicionar uma 

outra hipótese: A de que os jogadores repetiram o caminho escolhido na Simulação I. Analisando a 

amostragem face à escolha do caminho mais curto e face à hipótese de terem repetido o caminho da 

Simulação I, surge a tabela 11, abordada posteriormente. 
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Tabelas 10 e 11 - Divisão da amostra consoante o caminho adoptado nas Simulações I e II 

 

 

 

Apesar da diferença de tempos médios entre os Grupos II e III na Simulação I não ser muito significativa, 

apenas 4,53 segundos (130,77 seg. e 135,30 seg. para os grupos II e III respectivamente), permite 

concluir que o conhecimento do edifício ou da sua planta de emergência tem maior influência do que a 

destreza e facilidade de adaptação à ferramenta utilizada, ponto este que, naturalmente, contribui para 

sustentar a fiabilidade da mesma. 

Também o facto de, como é visível na tabela 11, 75% dos elementos do Grupo I e 20% dos elementos 

dos Grupos II e III terem repetido o mesmo caminho efectuado na Simulação I, sustenta a hipótese de 

que o factor mais condicionante é o conhecimento do pavilhão e não a destreza com jogos de vídeo. 

Através do questionário executado no fim das simulações, pode-se observar que 67% dos jogadores 

referiram não ter tido dificuldade de manuseamento do equipamento e 28% afirma ser indiferente, pelo 

que apenas cerca de 5% dos utilizadores afirmaram ter sentido alguma dificuldade. Estes resultados 

vão também ao encontro de Frey et al. [91], que conclui também na sua investigação que a experiência 

com jogos de vídeo é um factor rapidamente ultrapassável após algumas utilizações do equipamento 

e assim a diferença entre os grupos é facilmente diminuída [91]. 

 

 

 

Simulação I 

Grupo 
Caminho 

mais curto 
Caminho 

de entrada 
Amostra 

I 

Não Não 1 

Não Sim 1 

Sim Não 1 

Sim Sim 1 

II 

Não Não 0 

Não Sim 2 

Sim Não 2 

Sim Sim 1 

III 

Não Não 2 

Não Sim 2 

Sim Não 0 

Sim Sim 1 

IV 

Não Não 1 

Não Sim 0 

Sim Não 1 

Sim Sim 2 

Simulação II 

Grupo 

Escolheu o 
caminho 

mais 
curto? 

Repetiu o 
caminho 

escolhido na 
Simulação I? 

Amostra 

I 
Não Não 0 

Não Sim 3 

Sim  1 

II 

Não Não 0 

Não Sim 1 

Sim  4 

III 

Não Não 1 

Não Sim 1 

Sim  3 

IV 

Não Não 0 

Não Sim 0 

Sim  4 
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Análise global dos resultados 

 Como se pode observar nas tabelas 12 e 13 e na figura 47, o número de pessoas que não escolheu 

o caminho mais curto ainda é considerável, representando 50% da amostra total na simulação I e 33% 

na simulação II. Naturalmente, na simulação II este valor é menor pois, existindo uma outra saída de 

emergência, a probabilidade de um utilizador conseguir encontrar o caminho mais curto para uma saída 

de emergência é maior. Acresce ainda o facto de, nesta simulação, existir maior quantidade de 

sinalização de emergência afixada, pelo que os utilizadores também se podiam sentir mais confortáveis 

a escolher o caminho mais rápido a tomar. 

Tabela 12 e 13- Divisão da amostra consoante o caminho adoptado para as simulações I e II 

  

Figura 44 – Indivíduos que optaram pelo caminho mais curto em cada simulação 

Na Simulação I, 9 utilizadores não usaram o caminho mais curto. Destes, apesar de 5 terem usado o 

caminho de entrada no pavilhão, logo o caminho conhecido, houve ainda 4 dos 9 que procuraram um 

caminho diferente, mas não encontraram o caminho mais curto. A razão pode estar relacionada, por 

exemplo, com a falta de sinalização. Isto leva a que alguns indivíduos não queiram arriscar e sigam 

apenas o caminho que conhecem, e leva também a que aqueles que procurem um caminho mais 

directo não o consigam encontrar [87]. 

É ainda possível avaliar outra variável, igualmente importante, e que está também relacionada com a 

decisão dos jogadores quanto ao percurso. Com os dados recolhidos e expostos nas tabelas 12 e 13, 

pode-se retirar os gráficos da figura 48 e observar que, na Simulação I, 56% dos jogadores optaram 

Simulação I 

Caminho 

mais 

curto 

Caminho 

de entrada 
Amostra 

Não Não 4 

Não Sim 5 

Sim Não 4 

Sim Sim 5 

Amostra Total 18 

  Simulação II 

  

Escolheu o 

caminho 

mais curto? 

Repetiu o 

caminho 

escolhido na 

Simulação I? 

 
Percurso igual 

anterior = Sim 

QUANDO 

Caminho mais 

curto     = Não 

Não 6 13  1 

Sim 12 5  5 

Amostra 

Total 
18 

18  6 

50%50%

Simulação I
Caminho mais curto

Sim Não

67%

33%

Simulação II
Caminho mais curto

Sim Não
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por repetir o caminho que fizeram quando entraram no pavilhão. Destes 56%, metade não fez o 

caminho mais curto por isso simplesmente repetiram a trajectória de entrada por ser o único que 

conheciam e não quiseram arriscar outro caminho que poderia levar mais tempo ou até a que se 

perdessem. Dos 44% que não repetiram o mesmo percurso, metade também não fez o caminho mais 

curto, o que significa que, ou se perderam, ou arriscaram escolher outro percurso que, apesar de não 

conheceram, julgaram ser mais curto ou estaria simplesmente mais perto da sua posição [92]. 

Segundo as tabelas 12 e 13, na Simulação I, 8 pessoas procuraram um caminho alternativo (que não 

o conhecido), o que pode estar relacionado com 2 situações. Para aqueles que conhecem o edifício, 

esta procura pode significar que estes indivíduos tinham conhecimento de uma rota mais curta e mais 

indicada, no entanto, o mesmo não é verdade para quem não conhece o edifício e teria o instinto de 

seguir o caminho conhecido. Uma razão que pode impulsionar os utilizadores a procurarem caminhos 

alternativos é o congestionamento num determinado ponto-crítico, como por exemplo, portas, 

estreitamentos do corredor ou as caixas de escadas. Neste caso, é de salientar a caixa de escadas 

central, (por onde passa a trajectoria mais curta) e por onde a maioria dos jogadores tende a passar. 

Das 3 caixas de escadas existentes, esta é sem dúvida a mais solicitada. 

 

Quanto à Simulação II, apesar de não fazer sentido avaliar a repetição do caminho de entrada (o 

caminho ideal na Simulação II consiste num percurso a partir do qual os jogadores não conseguem 

entrar no pavilhão), é possível averiguar uma proposição semelhante. Em vez de se comparar com o 

percurso de entrada do jogador no pavilhão, compara-se com o percurso efectuado na Simulação I. 

Nesta simulação, apenas 33% dos jogadores não escolheram o caminho mais curto, isto permite-nos 

concluir que a grande maioria dos utilizadores conseguiu encontrar o caminho ideal e, assim, não 

repetiram o caminho da Simulação I. No total de jogadores, segundo o gráfico da figura 48, apenas 

28% repetiram o mesmo percurso efectuado na Simulação I. Esta descida abrupta (de 56% na 

Simulação I para 28% na Simulação II) está relacionada com o aumento do numero de saídas de 

emergência e com o aumento da quantidade de sinalização de emergência, o que levou a que mais 

jogadores conseguissem optar pelo caminho mais curto em detrimento do caminho que já conheciam, 

facto este comprovado também pelos gráficos da figura 49 que mostram um aumento do numero de 

jogadores que adoptaram o caminho mais curto de 50% para 67% na Simulação II. 

 

 

 

 

 

Figura 45 – a) Indivíduos que optaram pelo caminho igual ao da sua entrada no pavilhão. Simulação I. 
 b) Indivíduos que optaram por um caminho na Simulação II igual ao percorrido na Simulação I. 

56%

44%

Simulação I
Caminho de entrada

Sim Não 28%

72%

Simulação II
Percurso igual à Simulação I

Sim Não

a) b) 
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Figura 46 – Indivíduos que, não optando pelo caminho mais curto na Simulação II, optaram pelo caminho de evacuação 
igual ao percorrido na Simulação I. 

Recorrendo à figura 49 pode-se avaliar melhor a informação quanto à Simulação II. Nesta figura, é 

apresentado o gráfico anterior (Simulação II – Caminho mais curto) e depois é efectuada uma avaliação 

que recai sobre os 33% dos jogadores que não escolheram o percurso mais curto, originando o gráfico 

da esquerda. 

Neste gráfico, é avaliado o número de jogadores que, no universo dos que não optaram pelo percurso 

mais curto, escolherem seguir o caminho percorrido na Simulação anterior. Ou seja, 83% dos jogadores 

que não escolheram o caminho mais curto, fizeram o mesmo percurso que tinham escolhido na 

Simulação anterior. Isto demonstra mais uma vez o peso que o factor “conhecimento do edifício” exerce 

sobre os utilizadores. Na Simulação II, 6 dos 18 jogadores não seleccionaram o caminho mais curto, e, 

destes 6, 5 optaram por repetir o percurso que já conheciam, e ainda houve 1 jogador que nem optou 

pelo percurso mais curto nem pelo percurso anterior, sendo que, o mais provável, é ter-se perdido. 
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5. Discussão dos resultados  

Os resultados analisados na secção 4.2, foram os obtidos através da experiência de simulação em 

realidade virtual apresentada em 3.1. Para se poder retirar quaisquer conclusões fidedignas 

relativamente à fiabilidade desta plataforma, à sua aplicabilidade e à veracidade dos resultados 

apresentados, é necessário ter um referencial. Para tal, utilizou-se os Relatórios de Simulacros de 

Dezembro de 2017 [93] e Dezembro de 2018 [18], realizados no Pavilhão de Civil, e cedidos pelo 

Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde do Instituto Superior Técnico. 

No início dos relatórios é fornecida a seguinte indicação: “Os exercícios de simulacro pretendem revelar 

um cenário real de perigo grave e eminente, envolvendo todos os elementos da organização, sejam 

eles trabalhadores, alunos, visitantes ou prestadores de serviços. Estes exercícios de simulacro 

pretendem ainda contribuir para a melhoria do plano de emergência Interno e o treino de todo o efetivo 

das instalações.” [18]. É então possível constatar a familiaridade dos objectivos deste tipo de exercícios 

com aqueles que são pretendidos alcançar com a plataforma apresentada. Esta plataforma representa 

um tipo de exercícios que também visa simular um cenário “real de perigo grave e eminente”; que pode 

e deve envolver todos os tipos de elementos utilizadores do edifício em questão e até de especialistas 

na área da segurança; e que também pretende contribuir para a “melhoria do plano de emergência 

Interno e o treino do efetivo”. 

Aquando da Calibração do Modelo, foi possível verificar a proximidade dos valores obtidos para o tempo 

de percurso efectuado virtualmente ou na realidade. Esta aproximação serve precisamente para que o 

modelo virtual represente com a maior precisão possível, o que ocorreria com um utilizador normal do 

edifício numa situação de emergência. 

Nesta plataforma não é possível representar a evacuação totalmente igual aos Simulacros, com a 

representação do mesmo número de pessoas simulando a evacuação completa, pois para isso seria 

necessário ter uma quantidade enorme de jogadores em simultâneo ou, por sua vez, uma componente 

de Inteligência Artificial (IA) muito forte suportada por uma quantidade enorme de dados (Big Data) 

recolhidos de anteriores simulações individuais, para que fosse possível recriar com exactidão o 

comportamento de toda a população do edifício. Contudo, pode-se relacionar o tempo que cada 

utilizador demorou na simulação (1min. 30seg. a 3min.) com o tempo total do Simulacro (8min. segundo 

o relatório apresentado). Como seria de esperar, qualquer utilizador demorou na simulação virtual, 

menos tempo do que o decorrer do Simulacro, mesmo os jogadores que se “perderam” e demoraram 

mais tempo. 

Segundo a tabela 14, um Simulacro avaliado de forma positiva implica um tempo total decorrido entre 

a activção do alarme sonoro e a total evacuação do edifício de, no máximo, 5 minutos. Na plataforma 

virtual, cerca de 30% dos utilizadores demoraram mais do que 2minutos e 30segundos a completar a 

Simulação I, ou seja, metade do tempo total máximo. Seria assim difícil que o edifício inteiro fosse 

evacuado em 5 minutos, uma vez que uma só pessoa pode chegar a demorar mais de 2 minutos, sem 
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encontrar o mesmo tipo de confusão e tráfego que encontraria na realidade. Com esta relação (e tendo 

em conta que o tempo virtual medido foi apenas o de um jogador e não da evacuação) é aceitável 

concluir que os factores apontados na simulação virtual como condicionantes e impeditivos da rápida 

evacuação são também os que se observam na realidade, e esta é a principal utilidade da simulação 

virtual. Factores como a falta de sinalização de emergência ou a sua baixa representatividade, ou 

mesmo o facto de existir apenas uma saída de emergência, são alguns aspectos conclusivos que se 

podem tirar tanto na simulação virtual como nos simulacros reais [87]. 

Tabela 14 – Norma técnica n.º 5 do Corpo Nacional de Bombeiros. [18] 

 

 

 

 

Outras conclusões observadas durante as simulações virtuais, e já referidas no capítulo 4, prendem-se 

com o comportamento adoptado pelos jogadores aquando da evacuação e com características do 

próprio edifício. Salientam-se 3 pontos que se enquadram também nos relatórios fornecidos, com 2 

deles referentes à caixa de escadas central. 

Conforme supracitado, a caixa de escadas central foi a mais utilizada, das 3 existentes, pelos jogadores 

que efectuaram as simulações virtuais. Também nos simulacros se observou a mesma ocorrência, 

sendo inclusivamente indicado como um ponto crítico do pavilhão, devido ao aglomerado e 

afunilamento de pessoas neste sector do edifício [18]: 

Situação Verificada: 

Verificou-se um “afunilamento” de pessoas na torre central de escadas. Os ocupantes dos edifícios têm 

tendência para saírem pelo caminho que entraram, pelo que se percebe esta tendência, mesmo 

existindo caminhos de evacuação mais curtos ou com a mesma distância. 

Recomendação: 

Considerando que este é um ponto crítico que poderá levar à ocorrência de acidentes durante uma 

situação real de pânico generalizado, deverá ser estudada uma solução para a mesma. 

Actualmente encontram-se consideradas as seguintes possibilidades a testar em futuros exercícios: 

✓ Colocação de um elemento pertencente à equipa de evacuação a indicar os caminhos 

alternativos, evitando-se assim a acumulação de pessoas nas escadas centrais. 

 

O segundo ponto a salientar é referente à abertura existente entre as escadas centrais no piso 0 e os 

elevadores do mesmo piso. O caminho de evacuação passa por contornar os elevadores do piso 0 

obrigando a que se percorra uma distância maior face à percorrida quando utilizada a passagem em 

questão. Os utilizadores virtuais preferem utilizar esse espaço para demorar menos tempo na 

T = 5 minutos Bom 

5 < T < 8 minutos Aceitável 

T > 8 minutos Correcções 
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evacuação, assim como os utilizadores reais que, nos simulacros, têm tendência a utilizar também esta 

passagem sabendo que ficam mais próximos da saída [18]: 

Situação Verificada: 

Verificou-se um “afunilamento” de pessoas na torre central de escadas. (…) Esta situação é agravada 

pela existência, no final das escadas (piso 0 – plano de referência), de uma pequena passagem que, 

normalmente todos os ocupantes utilizam, em detrimento do caminho de evacuação, por esta 

proporcionar um “atalho” até à saída principal do edifício. 

Recomendação: 

Considerando que este é um ponto crítico que poderá levar à ocorrência de acidentes durante uma 

situação real de pânico generalizado, deverá ser estudada uma solução para a mesma. 

Actualmente encontram-se consideradas as seguintes possibilidades a testar em futuros exercícios: 

✓ Tamponamento da passagem mais estreita, o que obrigaria os ocupantes a seguirem o 

caminho de evacuação definido. 

 

Por fim, e já referente a todas as caixas de escadas do piso 0, é de notar a dificuldade que alguns 

jogadores tiveram ao utilizar estas portas corta-fogo devido ao sentido de abertura das portas. Para tal 

os jogadores tinham que se chegar perto da porta, abri-la e andar para trás para que a porta pudesse 

abrir na totalidade.  

Enquanto que, nos pisos superiores, as portas de emergência abrem no sentido dos caminhos de 

evacuação, no piso 0 estas portas abrem no mesmo sentido das restantes, precisamente no sentido 

contrário ao do caminho de evacuação (se nos pisos superiores os utilizadores querem chegar às 

escadas, no piso 0 querem sair das mesmas). Se for necessário abrir estas portas, o tempo necessário 

para esta acção é muito superior ao que se teria se a porta abrisse no sentido oposto. Além do mais, 

numa situação de emergência, com o aumento do número de pessoas em stress a forçar a saída, 

poderia tornar-se difícil ou mesmo impossível a abertura destas portas devido ao aglomerado de 

pessoas a obstruir a sua abertura. 

No Relatório de Simulacro de 2018 é dada a seguinte indicação [18]: 

Situação Verificada: 

No piso 0, as portas corta fogo da torre norte e torre sul, abrem no sentido oposto à saída. (…) 

Recomendação: 

Situação ideal – Inversão do sentido das portas corta-fogo. Medida muito onerosa, de implementação 

complexa a estudar em conjunto com o núcleo de obras, nomeadamente no que concerne à viabilidade 

técnica da mesma. 

Todas as indicações referidas constam no Relatório de Simulacro de Dezembro de 2018, e só foram 

concluídas após a realização dos simulacros (algumas transitavam do Relatório de Simulacro 

Dezembro de 2017), no entanto, podiam ter sido antecipadas. A utilização desta plataforma de RV 

permitiria retirar algumas destas conclusões e permitir que a implementação das medidas correctivas 
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fosse rápida e económica ou mesmo de tal forma antecipada que seria executada ainda antes da 

construção do edifício.  

Com base nestes pressupostos, pretende-se concluir que ao executar o plano de segurança na fase 

de projecto, e executando simulações através de uma ferramenta de RV, será possível testar várias 

hipóteses escolhendo a que se verifica mais adequada e assim adaptar o projecto inicial às indicações 

resultantes do estudo do PS, reduzindo os custos, suprimindo a necessidade de intervenções à 

posteriori, e mantendo a segurança dos utilizadores em primeiro plano. 

 

Discussão dos resultados ao Questionário 

Como explicado no Capítulo 3, mais precisamente em 3.2.4, foi pedido aos jogadores que 

respondessem a um pequeno questionário no final das simulações (Anexo III). Numa primeira fase é 

estudada a experiência pessoal dos utilizadores sobre a experiência em RV, as suas emoções e 

sensações despertadas durante a simulação, dando origem à figura 50. Já foi analisada a primeira 

pergunta, referente à existência de algum tipo de motion-sikness e na qual é possível verificar que 

apenas 28% dos utilizadores afirmam ter ficado incomodados. Já referente às emoções sentidas pelos 

utilizadores durante o jogo, apesar de 44,4% dos jogadores alegarem não ter sentido (ou sentido pouco) 

emoções como o medo ou o nervosismo, típicos de uma situação de emergência, cerca de 72% dos 

utilizadores afirmam ter experienciado emoções típicas de videojogos como a ansiedade e a satisfação 

pessoal, e apenas 5,6% afirma não as ter sentido de forma relevante. Quanto a este ponto pode-se 

afirmar que, apesar de tudo, esta plataforma baseia-se num videojogo e, como tal, consegue suscitar 

nos utilizadores este tipo de estímulos e, mesmo não sendo uma plataforma completamente imersiva 

e realista, consegue que quase 20% dos utilizadores sintam algum tipo de emoções características de 

situações de emergência. Salienta-se ainda que cerca de 78% dos jogadores afirma ter-se sentido 

“dentro” do ambiente fornecido pela plataforma. 

Figura 47 – Percentagem de utilizadores que experienciaram moções típicas de situações de emergência ou de videojogos. 

A segunda fase do questionário é referente à própria simulação. Enquadra-se na percepção das 

dificuldades sentidas no decorrer da Simulação. No presente texto foi frequentemente referido que a 

falta de sinalização de emergência ou a sua pouca visibilidade e ênfase, é um dos motivos que pode 

levar a uma evacuação mais demorada, principalmente para quem não conhece o edifício onde se 

6%
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Emoções típicas de Videojogos
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44%
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Emoções típicas de Situações de 
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encontra. No inquérito realizado, obtiveram-se resultados bastantes expressivos quanto à sinalização 

existente e quanto à convicção no caminho que se devia escolher, representados na figura 51. 

Figura 48 – Falta de Sinalização de Emergência sentida pelos utilizadores   vs   Indecisão na escolha do caminho. 

Pelos gráficos apresentados é notória a opinião quase consensual dos utilizadores quanto à falta de 

sinalização de emergência no Pavilhão de Civil (ou pelo menos de forma chamativa e notória) o que 

torna também difícil a escolha do melhor percurso em vários pontos do edifício. 

 

A última fase do questionário aborda a opinião pessoal dos jogadores quanto à aplicabilidade futura da 

plataforma apresentada bem como a sua relação com os simulacros. 

Apesar da totalidade da amostra referir que já realizou pelo menos um simulacro, a sua opinião quanto 

à seriedade com quem foi encarado é bastante diferente. Metade dos jogadores refere encarar os 

simulacros com pouca ou nenhuma seriedade e apenas 11% os considera bastante sérios (Figura 52). 

Na comparação com esta plataforma, quanto à seriedade do exercício, 56% dos inquiridos consideram 

ter encarado este exercício com alguma ou bastante mais seriedade do que um simulacro (39% + 17% 

respectivamente), e apenas 11% considera ser pouco mais sério (Figura 52). A diminuição da falta de 

seriedade dos simulacros para a plataforma está muito relacionada com o facto desta ser constituído 

como um jogo de vídeo, o que, como explicado anteriormente, suscita nos jogadores um sentimento 

muito grande de tentar vencer e de se superar, o que leva a que os jogadores se esforcem mais do que 

num simulacro normal [92]. 

Figura 49 – Seriedade dos Simulacros e da Plataforma RV. 
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Ainda sobre a relação da plataforma com os simulacros e com a realidade, interrogou-se os utilizadores 

acerca do realismo das Simulações, e conforma apresentado na figura 53, apenas 6% considera ser 

pouco ou nada realista, havendo no entanto 78% que considera ser realista ou bastante realista, o que 

sustenta o facto referido de a plataforma ser encarada com bastante mais seriedade [92]. 

Figura 50 – Realismo da Plataforma RV. 

Apesar destes resultados, quando se indagou sobre a necessidade de existência de simulacros caso a 

plataforma fosse usada para efectuar as simulações necessárias (Figura 54), 72% dos utilizadores 

demonstraram-se veemente a favor da continuidade e da necessidade da existência de simulacros, 

mesmo existindo a plataforma RV. De salientar que nenhum jogador considera bastante irrelevante a 

existência dos simulacros e que apenas 22% julga ser pouco necessária. Ou seja, não só a existência 

da plataforma e a realização dos simulacros pode coexistir, pois em termos práticos têm objectivos 

diferentes e implicações distintas, como a larga maioria dos jogadores sente que a realização dos 

simulacros deve coocorrer apesar da utilização da plataforma. 

Figura 51 – Necessidade de realização de Simulacros caso a plataforma RV fosse utilizada. 

Por fim, averiguou-se a opinião dos utilizadores quanto à utilidade da plataforma em questão para o 

seu principal objectivo, testar cenários de evacuação em edifícios por construir. Neste ponto as opiniões 

foram bastante semelhantes e conclusivas com 89% dos jogadores a considerarem ser bastante útil e 

11% a considerarem útil, ou seja, todos os utilizadores veem a plataforma apresentada com uma 

utilidade bastante grande, conforme apresentado na figura 55. 
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Foi possível também concluir que após esta experiência de simulação em RV, a maioria dos jogadores 

sentem-se melhor preparados para encarar situações de emergência reais, com 61% dos jogadores a 

considerar-se bastante mais ou pouco mais preparados e 39% consideraram ter sido indiferente. De 

salientar que nenhum jogador respondeu ‘Pouco’ ou ‘Nada’, pelo que se pode concluir que a plataforma 

faz sempre algum efeito sobre os utilizadores. Numa segunda pergunta, semelhante, mas com a adição 

de um briefing após as simulações, há um aumento de 22% para 61% dos jogadores que se 

considerariam bastante mais preparados para situações reais caso fosse dado um briefing após a 

realização das simulações, e a diminuição acentuada do numero de jogadores que anteriormente 

consideravam ser indiferente, descendo de 39% para 11%, conforme indicado na figura 56. Pode-se 

assim concluir que além da utilidade da plataforma para avaliar e executar planos de emergência em 

edifícios por construir ou em construção, esta também pode ser utilizada como um meio de formação 

e aprendizagem sobre o tema, seja para profissionais ou estudantes da área, seja para os utilizadores 

que realizaram as simulações e que após um pequeno briefing, sentem-se mais confiantes e 

preparados para situações reais [48, 49]. 

Figura 52 – Avaliação da opinião dos utilizadores quanto à utilidade da plataforma para avaliação e execução dos planos de 
emergência em edifícios por construir 

 

a)        b) 

Figura 53– Efeito da Plataforma na preparação dos utilizadores para situações de emergência reais em 2 situações: a) Sem 
Briefing e b) Com Briefing. 
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6. Conclusão 

 

A evacuação de edifícios é sempre um desafio, sejam eles mais ou menos complexos. O stress e a 

ansiedade despoletadas nas pessoas durante situações reais de emergência, são pouco previsíveis e 

difíceis de simular e recriar. A falta de seriedade dos simulacros e a necessidade empírica da existência 

do edifício na sua forma física, levam a que os planos de segurança sejam realizados e avaliados de 

forma tardia e por vezes até improfícua. Os planos de segurança podem adquirir, como se viu, nos 

Serious Games e na RV, uma mais valia para o seu planeamento, execução e avaliação. A 

possibilidade de recriação de ambientes não existentes, a manifestação de emoções que podem 

substituir ou replicar os efeitos das sensações experienciadas em situações de perigo, e a capacidade 

de antecipação e alteração, fazem dos jogos de vídeo e da RV as ferramentas ideais para o progresso 

da realização dos planos de segurança. 

Esta dissertação vai precisamente ao encontro desta premissa e demonstra a mais valia que esta 

tecnologia pode trazer ao tema da segurança em edifícios. Não se pretende que esta plataforma seja 

um substituto aos Simulacros, mas sim que seja um complemento à execução dos planos de 

emergência. 

No início dos relatórios é fornecida a seguinte indicação: “Os exercícios de simulacro pretendem revelar 

um cenário real de perigo grave e eminente, envolvendo todos os elementos da organização, sejam 

eles trabalhadores, alunos, visitantes ou prestadores de serviços. Estes exercícios de simulacro 

pretendem ainda contribuir para a melhoria do plano de emergência Interno e o treino de todo o efetivo 

das instalações.”. É então possível constatar a familiaridade dos objectivos deste tipo de exercícios 

com aqueles que se pretendem alcançar com a plataforma apresentada. Esta plataforma representa 

também um tipo de exercícios que visa simular um cenário “real de perigo grave e eminente”; que pode 

e deve envolver todos os tipos de elementos utilizadores do edifício em questão e até de especialistas 

na área da segurança; e que também pretende contribuir para a “melhoria do plano de emergência 

Interno e o treino do efetivo”. 

A estes objectivos acrescem ainda os de antecipar as conclusões que se obtêm com os relatórios de 

simulacros – facilitando a modificação do projecto para a melhoria do plano de emergência; Diminuir 

os custos de possíveis alterações construtivas, medidas compensatórias ou correcções de anomalias 

– ao serem detectadas previamente à construção do edifício, a sua alteração ou correcção não acarreta 

custos acrescidos; Antecipar o comportamento de utilizadores-tipo do edifício em questão podendo 

executar ou melhorar o plano de segurança e o plano de emergência – adaptando-o ao comportamento 

esperado mais provável; Obter a opinião de especialistas na área da segurança (contra incêndios ou 

outra) a tempo de se executarem as alterações propostas; e Obter a opinião de profissionais na área 

de aplicação para a qual o edifício será utilizado (Hospitais, Centros de Saúde, Aeroportos, Escolas, 

entre outros) a tempo de se executarem as alterações sugeridas. 
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Ao longo da dissertação estes e outros objectivos foram abordados e desvendados, comprovando a 

utilidade da aplicação de tecnologia de RV e da aplicabilidade dos videojogos em propósitos que não 

o entretenimento. 

Ainda que de forma primária, e apenas dentro daquilo que eram os objectivos da dissertação, mostrou-

se que os ambientes realizados em softwares típicos da AEC como o Revit podem ser importados e 

trabalhados num modelador de jogos tornando-o num ambiente realista e imersivo, como comprovaram 

os 80% de indivíduos da amostra da experiência realizada que respondeu ao questionário afirmando 

que considerou a envolvente virtual um ambiente realista. 

Expôs-se também a literatura existente que defende que as emoções que os videojogos despertam 

nos jogadores é semelhante, ou no limite pode substituir, aquelas que se sentem nas situações de 

emergência, e que faltam nos simulacros. Depois, no decorrer da experiência efectuada, chegou-se a 

resultados e conclusões idênticas. A ansiedade de ganhar o jogo ou fazer melhor que os outros é o 

suficiente para superar a falta de seriedade presente nos simulacros, e de simular a ansiedade gerada 

nos utilizadores em evacuar o edifício; a desorientação de uma pessoa num ambiente estranho é 

idêntica aquela que terá no ambiente imersivo; a confusão duma situação de emergência também é 

representada pela existência de outros agentes no jogo que simulam o comportamento de diferentes 

pessoas; e o medo e o pânico se se podem sentir numa situação real, acabam por ser simulados com 

estas sensações como a desorientação, a ansiedade/nervosismo e, em ultimo caso, num ambiente 

virtual extremamente realista, podem ser simulados com a própria sensação de medo. 

Por fim, com a utilização desta plataforma e com os objectivos atingidos, é possível perceber que os 

resultados obtidos são em tudo semelhantes (até mais completos) aqueles que se obtêm nos 

simulacros e que, desta forma, é possível antecipar a necessidade que a segurança contra incêndios 

impõe. A antecipação de medidas, alterações ou pormenores é feita sempre na fase de projecto pelo 

que não será um custo acrescido. 

A execução primária do plano de emergência deve assim consistir em duas fases – A primeira através 

da utilização da RV e a segunda através dos resultados dos Simulacros – onde a primeira deve ser 

anterior à construção do edifício e deve contemplar simulações em RV e a abertura a inputs de 

profissionais da área da segurança contra incêndios e a inputs dos futuros utilizadores. Posteriormente, 

na segunda fase, através da execução de simulacros, o plano de emergência deve ser testado e 

avaliado. Devem ser executados simulacros de forma a demonstrar a toda a comunidade de utilizadores 

o comportamento adequado e esperado. Se necessário, os simulacros servirão também para completar 

e corrigir o plano existente ou, no limite, validá-lo. 

Noutra instância, pode-se utilizar também a plataforma virtual para a instrução sobre o tema da 

segurança tornando-a mais apelativa, seja nas escolas e universidades, na função publica, para a 

formação de profissionais da área da segurança ou outros relacionados ou até dos próprios utilizadores 

de um edifício.  
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6.1. IDENTIFICAÇÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

Concluída a dissertação, é possível perceber que ainda é preciso trabalhar muito a área das tecnologias 

na AEC, seja dentro do tema da segurança seja noutras áreas. 

Um exemplo da continuidade deste tema é a aplicabilidade destas tecnologias na execução de planos 

de segurança, mas com ligação directa ao modelo no Revit, isto é, usando estas tecnologias para 

executar um modelo virtual e executar-se o plano de emergência, as alterações necessárias podem ser 

executadas em RV e serão automaticamente replicadas no modelo do Revit. Avançando um pouco 

mais, estas alterações podem ser executadas em tempo real, podendo corrigir o projecto à medida que 

se testa e conseguir a calibração correcta sem o projecto ter que ser constantemente corrigido ou 

aprovado. Obviamente que esta aplicação pode também dar-se noutras áreas diferentes da segurança 

contra incêndios. Por fim, e tendo em conta as catástrofes que cada vez são mais frequentes, poderia 

ser interessante desenvolver um método de antecipação ou controlo de regiões florestais para prevenir 

e combater os incêndios florestais, ou até treinar profissionais para o efeito. 

Poderia também ser interessante construir um modelo para ser utilizado in situ, ou seja, uma aplicação 

para dispositivos móveis para os utilizadores do edifício. Esta aplicação, em situações de emergência, 

indicaria o caminho de evacuação mais adequado a cada utilizador. Dando um pequeno salto, a própria 

aplicação poderia actualizar-se consoante os percursos fossem sendo alterados por fenómenos 

externos (bloqueio de um corredor, incêndio a expandir-se nesta direcção, escadas com demasiada 

afluência, etc.) fornecendo a qualquer utilizador actualizações em tempo real da rota que deve fazer. 

Até mesmo para forças de intervenção poderia ser interessante, para edifícios mais complexos, 

conseguir obter informação da localização da ocorrência, dos pontos mais críticos ou com mais 

afluência, dos locais de intervenção urgente, e outra informação útil que ajudasse a combater o 

incêndio. 

Dentro da área das AEC há também diversas utilidades na aplicação de tecnologias para um melhor 

desempenho, desde ser um meio facilitador na comunicação entre agentes, facilitar a execução de 

alterações aos projectos, ou até representar um modelo de negócio imobiliário. 

Como referido, também a área da formação e do ensino é também uma área onde estas tecnologias 

podem ser uma mais valia e onde ainda têm um caminho muito grande para trilhar. 

6.2. LIMITAÇÕES 

Ao longo da dissertação surgiram vários imprevistos que foram limitando e dificultando o trabalho 

proposto. A um primeiro nível, e que se tentou ultrapassar dado o objectivo da realização de uma 

dissertação, foi a falta de conhecimento do software Unity 3D e em particular, a falta de conhecimento 

sobre programação informática e sobre a linguagem de programação C# (C Sharp) utilizada. Este 

contratempo teve um impacto particularmente grande no tempo necessário para a conclusão da 

dissertação uma vez que o tempo dedicado especificamente à aprendizagem da linguagem de 
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programação e do software foi bastante elevado, mas, evidentemente, necessário para o desenrolar e 

execução dos objectivos da dissertação. 

Noutro âmbito, a relação entre softwares foi também uma dificuldade e claramente restritiva no 

desenrolar da modelação. O Revit e o Unity 3D tinham uma ligação bastante prática, mas o Unity não 

estava preparado para funcionar com a última versão do software da Autodesk, pelo que a importação 

dos modelos não era fácil nem perfeita. Acabou por ser feita recorrendo a um plug-in mas ainda assim 

o resultado da importação não permitia a manipulação e edição de certas partes individuais do modelo 

(como portas ou paredes) e apenas como um todo o que não foi possível ultrapassar e foi necessário 

recorrer a opções menos elegantes e menos correctas. 

Outro contratempo foi o facto das plantas do edifício fornecidas em ficheiro CAD não se encontrarem 

bem desenhados, estando os pisos desalinhados, obrigando a um trabalho prévio nas plantas antes da 

modelação BIM no Revit. 
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ANEXO I 

SCRIPTS UTILIZADOS 

using System; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.AI; 
using System.Globalization; 
using UnityEngine.Events; 
using Valve.VR; 
using UnityEngine.SceneManagement; 

 

Nome: VR_Movement 

Objectivo: Movimento do Jogador com o HMD e os comandos Vive. 

Linguagem de programação: C# 

public class VR_Movement : MonoBehaviour 
{ 
    public float m_Sensitivity_x = 0.1f; 
    public float m_Sensitivity_y = 1.0f; 
    public float m_MaxSpeed_y = 2.0f; 
    public float m_MaxSpeed_x = 0.8f; 
    public float JumpForce = 250.0f; 
    public SteamVR_Action_Boolean m_MovePress = null; 
    public SteamVR_Action_Vector2 m_MoveValue = null; 
    public SteamVR_Action_Boolean m_JumpPress = null; 
    private float m_Speedy = 0.0f; 
    private float m_Speedx = 0.0f; 
    private Rigidbody m_Rigidbody = null; 
    private CapsuleCollider m_Collider = null; 
    private BoxCollider m_Box_Collider = null; 
    public GameObject m_suit_camera; 
    private Transform m_CameraRig = null; 
    private Transform m_Head = null; 
    private Transform Pos; 
    public LayerMask groudLayers; 
    public bool groud = false; 
    AudioSource Audio; 
    [SerializeField] private AudioClip JumpSound; 
    [SerializeField] private AudioClip LandSound; 
    [SerializeField] private AudioClip FootStep; 
    public bool CanMove = true; 
 
    private void Awake() 
    { 
        m_suit_camera = GameObject.Find("[CameraRig]/Camera (eye)"); 
        Pos = GetComponent<Transform>(); 
    } 
 
    private void Start() 
    { 
        m_Rigidbody = GetComponent<Rigidbody>(); 
        m_Collider = GetComponent<CapsuleCollider>(); 
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        m_Box_Collider = GetComponent<BoxCollider>(); 
        m_CameraRig = SteamVR_Render.Top().origin; 
        m_Head = SteamVR_Render.Top().head; 
        Audio = GetComponent<AudioSource>(); 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        if(CanMove) 
        { 
            HandleHead(); 
            HandleHeight(); 
            HandleBox(); 
            IsGrounded(); 
            CalculateMovement(); 
        } 
        else 
        { 
            Audio.Stop(); 
        } 
    } 
 
    private void HandleHead() // Player rotate but CameraRig don't. 
    { 
   //Store current CameraRig's position and rotation. 
        Vector3 oldPosition = m_CameraRig.position; 
        Quaternion oldRotation = m_CameraRig.rotation; 
 
   //Rotation of the PLAYER accondingly to the head rotation. Only saving de y rotation. 
        transform.eulerAngles = new Vector3(0.0f, m_Head.rotation.eulerAngles.y, 0.0f); 
   //Restoring the CameraRig position and rotation 
        m_CameraRig.position = oldPosition; 
        m_CameraRig.rotation = oldRotation; 
    } 
 
    private void CalculateMovement() 
    { 
        //figure out movement orientation 
        Vector3 orientationEuler = new Vector3(0, transform.eulerAngles.y, 0); 
        Quaternion orientation = Quaternion.Euler(orientationEuler); 
        Vector3 movement_x = Vector3.zero; 
        Vector3 movement_y = Vector3.zero; 
 
        //if not moving 
        if (m_MovePress.GetStateUp(SteamVR_Input_Sources.Any)) 
        { 
            m_Speedx = 0; 
            m_Speedy = 0; 
        } 
 
        //if button pressed 
        if (m_MovePress.state) 
        { 
            //add 
            m_Speedy += m_MoveValue.axis.y * m_Sensitivity_y; 
            m_Speedy = Mathf.Clamp(m_Speedy, -m_MaxSpeed_y, m_MaxSpeed_y); 
            m_Speedx += m_MoveValue.axis.x * m_Sensitivity_x; 
            m_Speedx = Mathf.Clamp(m_Speedx, -m_MaxSpeed_x, m_MaxSpeed_x); 
 
            //Orientation 
            movement_x += orientation * (m_Speedx * Vector3.right) * Time.deltaTime; 
            movement_y += orientation * (m_Speedy * Vector3.forward) * Time.deltaTime; 
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        } 
 
        //aply 
        m_Rigidbody.MovePosition(transform.position + movement_y + movement_x); 
 
        if (m_JumpPress.stateDown)           //Jump 
        { 
            Audio.clip = JumpSound; 
            Audio.volume = 0.5f; 
            Audio.pitch = 2.0f; 
 
            if (IsGrounded()) 
            { 
                Audio.Play(0); 
                m_Rigidbody.AddForce(Vector3.up * JumpForce, ForceMode.Impulse); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            if (IsGrounded()) 
            { 
                FootSteepSound(); 
            } 
            else 
            { 
                Audio.loop = false; 
                Audio.Stop(); 
            } 
        } 
    } 
 
    private void HandleHeight() 
    { 
        //Get the head in local space 
        float headHeight = Mathf.Clamp((m_Head.localPosition.y), 1, 2); 
        m_Collider.height = headHeight + 0.2f; 
 
        //cut in half 
        Vector3 newCenter = Vector3.zero; 
        newCenter.y = m_Collider.height / 2; 
        newCenter.y += 0.08f; 
 
        //move capsule in local space 
        newCenter.x = m_Head.localPosition.x; 
        newCenter.z = m_Head.localPosition.z; 
 
        //Rotate 
        newCenter = Quaternion.Euler(0, -transform.eulerAngles.y, 0) * newCenter; 
 
        //apply 
        m_Collider.center = newCenter; 
    } 
 
    private void HandleBox() 
    { 
        //Resize Box Collider 
        Vector3 boxSize = m_Box_Collider.size; 
        boxSize.x = 1.0f; 
        boxSize.y = m_Collider.height - 0.3f; 
        boxSize.z = 1.0f; 
        m_Box_Collider.size = boxSize; 
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        //Relocate Box Center in Space 
        Vector3 boxCenter = Vector3.zero; 
        boxCenter.x = m_Head.localPosition.x; 
        boxCenter.y = m_Collider.height / 2; 
        boxCenter.z = m_Head.localPosition.z; 
 
        //Rotate 
        boxCenter = Quaternion.Euler(0, -transform.eulerAngles.y, 0) * boxCenter; 
 
        //aply 
        m_Box_Collider.center = boxCenter; 
    } 
 
    private bool IsGrounded()   //Is Grounded? 
    { 
        float DistDown = 0.3f; 
        Vector3 RayPos = Pos.position; 
        RayPos.y = Pos.position.y + 0.2f; 
 
        if (Physics.Raycast(RayPos, -Vector3.up, DistDown, groudLayers)) 
        { 
            groud = true; 
            return true; 
        } 
        else 
        { 
                groud = false; 
                return false; 
        }     
    } 
 
    private void FootSteepSound() 
    { 
        Audio.clip = FootStep; 
 
        if (m_MovePress.state) 
        { 
            Audio.volume = UnityEngine.Random.Range(0.2f, 0.4f); 
            Audio.pitch = UnityEngine.Random.Range(1.7f, 2.2f); 
        } 
        if (m_MovePress.stateDown) 
        { 
            Audio.loop = true; 
            Audio.Play(0); 
        } 
        if (m_MovePress.stateUp) 
        { 
            Audio.Stop(); 
            Audio.loop = false; 
        } 
    } 
    private void OnTriggerStay (Collider hitTrigger) //Stairs 
    { 
        float velocity = m_Rigidbody.velocity.y; 
            if (hitTrigger.transform.tag == "StairGoingUp")   //Criar cubo invisivel, 
no cimo, como trigger, com direcção para o fim das escadas, com o tag StairGoingUp 
            { 
                if ((!m_JumpPress.stateDown) && Vector3.Angle(m_Rigidbody.velocity, 
hitTrigger.transform.right) < 90) 
                { 
                    if (m_Rigidbody.velocity.y > 0) 
                    { 
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                        velocity = 0; 
                    } 
                } 
            } 
            if (hitTrigger.transform.tag == "StairGoingDown") //Criar cubo invisivel, 
no inicio da descida, como trigger, com direcção das escadas, com o tag StairGoingDown 
            { 
                if((!m_JumpPress.stateDown) && Vector3.Angle(m_Rigidbody.velocity, 
hitTrigger.transform.right) < 90) 
                { 
                    m_Rigidbody.AddForce(0, -3000, 0); 
                } 
            } 
    } 

} 

 

 

Nome: CountingDown 

Objectivo: Contagem Decrescente 

Linguagem de programação: C# 

public class CountingDown : MonoBehaviour { 
    public int CountDownStartValue = 15; 
    public Text CountDownUI; 
    public Text InitialTimerUI; 
    public GameObject CountdownCanvas; 
    public GameObject InGame; 
    public GameObject Character; 
    public GameObject Fire; 
 
    void Start () 
    { 
        CountDown(); 
    } 
 
    void CountDown() 
    { 
        InitialTimerUI.text = "Time : 00 : 00 : 00"; 
 
        if (CountDownStartValue > 0) 
        { 
            TimeSpan spantime = TimeSpan.FromSeconds(CountDownStartValue); 
            CountDownUI.text = "Starting in: " + spantime.Seconds; 
            CountDownStartValue--; 
            Invoke("CountDown", 1.0f); 
        } 
        else 
        { 
            CountDownUI.text = "START!!"; 
            Invoke("Destruir", 0.8f); 
        } 
    } 
 
    void Destruir() 
    { 
        InGame.SetActive(true); 
        Character.GetComponent<VR_Movement>().CanMove = true; 
        CountdownCanvas.SetActive(false); 
        Fire.SetActive(true); 
    } 



91 

} 

Nome: Timering 

Objectivo: Contabilização do tempo de evacuação. 

Linguagem de programação: C# 

public class Timering : MonoBehaviour 
{ 
    public Text timerUI; 
    public bool EndGame; 
    private DateTime startingTime; 
    TimeSpan LastDur; 
    AudioSource Audio; 
    [SerializeField] private AudioClip AlarmSound; 
 
    void Start() 
    { 
        startingTime = DateTime.UtcNow; 
        Audio = GetComponent<AudioSource>(); 
        EndGame = false; 
        Audio.clip = AlarmSound; 
        Audio.Play(0); 
        Audio.volume = 0.05f; 
        Audio.loop = true; 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        if (EndGame == false) 
        { 
            TimeSpan dur = DateTime.UtcNow - startingTime; 
            if(dur.Milliseconds < 100) 
            { 
                timerUI.text = "Time : " + dur.Minutes + " : " + dur.Seconds + " : 0" 
+ (dur.Milliseconds / 10); 
            } 
            else 
            { 
                timerUI.text = "Time : " + dur.Minutes + " : " + dur.Seconds + " : " + 
(dur.Milliseconds / 10); 
            } 
            LastDur = dur; 
        } 
        else 
        { 
            timerUI.text = "Time : " + LastDur.Minutes + " : " + LastDur.Seconds + " : 
" + (LastDur.Milliseconds / 10); 
            Audio.Stop(); 
        } 
    } 

} 

 

 

Nome: EndPoint 

Objectivo: Definir as consequências do jogador atingir o ponto de destino final. 

Linguagem de programação: C# 

public class EndPoint : MonoBehaviour 
{ 
    public GameObject GameEnd; 
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    public GameObject InGame; 
    public GameObject Character; 
    public GameObject Fire; 
 
    private void OnTriggerEnter(Collider other) 
    { 
        if (other.tag == "Player") 
        { 
            GameEnd.SetActive(true); 
            Character.GetComponent<VR_Movement>().CanMove = false; 
            InGame.GetComponentInChildren<Timering>().EndGame = true; 
            Fire.SetActive(false); 
        } 
    } 
} 

 

 

Nome: FireSounds 

Objectivo: Definir o som provocado pelo fogo e a sua intensidade consoante a sua distância ao incêndio. 

Linguagem de programação: C# 

public class FireSounds : MonoBehaviour 
{ 
    float dist; 
    public GameObject Character; 
    public GameObject InGame; 
    private Transform Pos; 
    AudioSource Audio; 
    [SerializeField] private AudioClip FireSound; 
 
    void Start() 
    { 
        Audio = GetComponent<AudioSource>(); 
        Pos = GetComponent<Transform>(); 
        Audio.clip = FireSound; 
        Audio.Play(0); 
        Audio.loop = true; 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        //Calculate Distance 
        Vector3 PlayerPosition = Character.transform.position; 
        Vector3 FirePosition = Pos.position; 
        dist = Vector3.Distance(PlayerPosition, FirePosition); 
 
        if (Input.GetButtonDown("Jump")) 
        { 
            print("Distance: " + dist); 
        } 
 
        //Play Fire Sound 
        if (InGame.GetComponentInChildren<Timering>().EndGame == false) 
        { 
            if (dist < 45.0f) 
            { 
                Audio.volume = 1.0f; 
            } 
            else 
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            { 
                if ((dist < 75.0f) && (dist > 45.0f)) 
                { 
                    Audio.volume = 0.8f; 
                } 
                else 
                { 
                    Audio.volume = 0.1f; 
                } 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Audio.Stop(); 
        } 
    } 

} 

 

 

Nome: GameOver 

Objectivo: Definição do Menu de Fim de Jogo 

Linguagem de programação: C# 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class GameOver : MonoBehaviour 
{ 
    //Next Scene Button 
    public void NextScene() 
    { 
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1); 
    } 
    //Play Again Button 
    public void PlayAgain() 
    { 
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex - 1); 
        //SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex); 
    } 
} 

 

 

Nome: NavMesh 

Objectivo: Comportamento dos agentes automáticos 

Linguagem de programação: C# 

public class NavMesh : MonoBehaviour 
{ 
    public NavMeshAgent agent; 
    public Transform goal; 
    public bool PeoplePath = false; 
    public GameObject InGame; 
 
    AudioSource Audio1; 
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    [SerializeField] private AudioClip CroudSounds; 
 
    void Start() 
    { 
        agent = GetComponent<NavMeshAgent>(); 
        agent.destination = goal.position; 
        agent.speed = UnityEngine.Random.Range(0.7f, 2.0f); 
        Audio1 = GetComponent<AudioSource>(); 
        Audio1.clip = CroudSounds; 
        Audio1.Play(0); 
        Audio1.volume = 0.7f; 
    } 
 
    private void Update() 
    { 
        Audio1.loop = true; 
        if (InGame.GetComponentInChildren<Timering>().EndGame == false) 
        { 
            Audio1.loop = true; 
        } 
        else 
        { 
            Audio1.Stop(); 
        } 
        OnDrawGizmos(); 
    } 
 
    private void OnDrawGizmos() 
    { 
        DrawPath(agent.path); 
    } 
 
    void DrawPath(NavMeshPath path) 
    { 
        if (PeoplePath) 
        { 
            for (int i = 0; i < path.corners.Length - 1; i++) 
            { 
                Gizmos.DrawLine(path.corners[i], path.corners[i + 1]); 
            } 
        } 
    } 

} 

 

 

Nome: scriptporta 

Objectivo: Abertura das portas à ordem do jogador ou à passagem de um agente. 

Linguagem de programação: C# 

public class scriptporta : MonoBehaviour 
{ 
    private Animator animator; 
    public GameObject OpenPanel = null; 
    bool PlayerPassing = false; 
    bool AgentPassing = false; 
    public SteamVR_Action_Boolean m_DoorOpen = null; 
    public bool PainelActivo = false; 
    public bool TriggerDown = false; 
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    void Start() 
    { 
        animator = GetComponent<Animator>(); 
    } 
 
    void Update() 
    { 
        if(IsOpenPanelActive) 
        { 
            PainelActivo = true; 
            if (m_DoorOpen.stateDown) 
            { 
                TriggerDown = true; 
                OpenPanel.SetActive(false); 
                animator.SetBool("open", true); 
            } 
        } 
 
        if (AgentPassing && !PlayerPassing) 
        { 
            animator.SetBool("open", true); 
        } 
    } 
 
    private void OnTriggerEnter(Collider other) 
    { 
        if (other.tag == "Player") 
        { 
            OpenPanel.SetActive(true); 
            PlayerPassing = true; 
        } 
        if (other.tag == "Agent") 
        { 
            AgentPassing = true; 
        } 
    } 
 
    private void OnTriggerExit(Collider other) 
    { 
        if (other.tag == "Player") 
        { 
            OpenPanel.SetActive(false); 
            PlayerPassing = false; 
        } 
        if (other.tag == "Agent") 
        { 
            AgentPassing = false; 
        } 
    } 
 
    private bool IsOpenPanelActive 
    { 
        get 
        { 
            return OpenPanel.activeInHierarchy; 
        } 
    } 
    void PauseAnimation() 
    { 
        animator.enabled = false; 
    } 

}  
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ANEXO II 

ASSETS UTILIZADOS EM PLATAFORMA 

Apresenta-se infra uma tabela completa com os Assets utilizados no Unity 3D para a realização da 

plataforma de Simulação. 

Tabela 15 – Assets Utilizados na construção da Plataforma 

Nome do Asset Função 

‘Pavilhão Civil’ Modelo importado do Revit 

‘Materiais’ e ‘Texturas’ Texturas e materiais do modelo 

‘Scripts’ (Exemplos)  

     ‘VR_Movement Script para controlo absoluto do jogador 

     ‘Scriptporta’ Script para abertura das portas 

     ‘NavMesh’ Script de controlo dos agentes independentes 

     ‘CountingDown’ Script para o menu inicial de contagem decrescente 

     ‘Timering’ Script utilizado para o cronometro 

     ‘EndPoint’ Script utilizado para definir local de destino 

     ‘GameOver’ Script utilizado para o menu final do jogo 

     ‘Fire’ Script utilizado para controlar o aparecimento do 

fogo e respectivos sons 

Ficheiros Áudio Ficheiros de áudio utilizados na plataforma 

‘Animações’ Animações que permitem a abertura das portas, etc. 

‘SteamVR’ Pacote da Steam para interoperabilidade com RV 

‘Suit Pack’ Pacote do Avatar utilizado no FPC e nos Agentes 

‘Industrial Sign Pack Pacote de sinalizações 

‘DN School Pack Pacote com mobília escolar 

‘Bushes’ Pacote de arbustos utilizados 

‘Plants’ Pacote de plantas utilizadas 

‘Stones’ Pacote de pedras utilizadas 
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ANEXO III 

QUESTIONÁRIO PROPOSTO 

O questionário efectuado a todos os jogadores no fim das simulações consiste nas perguntas infra: 

Questionário de Experiência em RV 

Obrigado pela disponibilidade em participar nesta experiência! 

Este ensaio enquadra-se no âmbito da minha dissertação de mestrado sobre "Avaliação da 

aplicabilidade da realidade virtual como ferramenta de apoio à elaboração de planos de segurança". 

Acabou de realizar uma simulação em Realidade Virtual na qual teve que se evacuar de um edifício 

onde tinha deflagrado um incêndio. Segue um pequeno conjunto de perguntas onde apenas tem de 

classificar a sua resposta numa escala de 1 a 5, onde: 

1 - Nada;     2 - Pouco;     3 - Médio/Mais ou menos;     4 - Algum;     5 – Bastante 

Este questionário está dividido em apenas 3 secções: 

1 - Experiência Pessoal - Sensações despertadas durante a simulação, sobre a experiência RV; 

2 - Simulação - Percepção das dificuldades sentidas no decorrer da Simulação; 

3 - Opinião Pessoal - Opinião Pessoal sobre esta experiência e a sua aplicabilidade futura. 

 

É totalmente anónimo e não demorará mais do que 3 minutos! 

Obrigado! 

Experiência Pessoal 

Esta secção é relativa à sua experiência pessoal, as emoções e sensações despertadas durante a 

simulação. 

Classifique as perguntas de 1 a 5 : 

1 - Nada;     2 - Pouco;     3 - Médio/Mais ou menos;     4 - Algum;     5 – Bastante 

 

1 - Sentiu algum incómodo - motion sickness (Enjoo, Náuseas, etc.) - na utilização do equipamento? * 
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2 - Poderia dizer que sentiu alguma emoção como o medo, ansiedade ou o nervosismo, típicos de 

situações de emergência? * 

 

3 - E emoções como o prazer, a satisfação pessoal, ansiedade ou a competitividade, típicas dos 

jogos de vídeo? * 

 

4 - Sentiu dificuldades no manuseamento do equipamento? * 

 

5 - Sentiu como se estivesse de facto dentro do jogo, naquele ambiente? * 

 

Simulação 

Esta secção é relativa à própria simulação que acabou de fazer. Enquadra-se na percepção das 

dificuldades sentidas no decorrer da Simulação. 

Classifique as perguntas de 1 a 5 : 

1 - Nada;     2 - Pouco;     3 - Médio/Mais ou menos;     4 - Algum;     5 – Bastante 

 

6 - Na sua opinião, havia falta de sinalização das saídas de emergência? * 
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7 - Em algum momento se sentiu indeciso no caminho a tomar? * 

 

8 - Alguma vez sentiu que o melhor era simplesmente seguir as outras pessoas? * 

 

9 - Esteve sempre seguro do caminho que devia fazer? * 

 

Opinião Pessoal 

Esta secção é relativa à sua opinião pessoal sobre esta experiência e a sua aplicabilidade futura. 

Classifique as perguntas de 1 a 5 : 

1 - Nada;     2 - Pouco;     3 - Médio/Mais ou menos;     4 - Algum;     5 – Bastante 

 

10 - Já realizou algum simulacro? * 

 

11 - Se Sim. Encarou-o(s) com seriedade? * 

 

12 - Encarou com maior seriedade esta simulação de RV que acabou de fazer? * 
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13 - Quão realista considera esta experiência na plataforma de RV? * 

 

14 - Considera uma plataforma útil para testar cenários de evacuação em edifícios novos e por 

construir? * 

 

15 - Quão desnecessária consideraria a realização de simulacros caso se utilizasse esta plataforma 

como forma de simulação? * 

16 - Concluída a experiência, poderia dizer que se sente mais preparado caso houvesse uma 

situação de emergência real neste edifício? * 

 

17 - E se fosse dado um briefing no final da simulação. Acha que esta plataforma seria útil para 

aprender a lidar com situações de emergência? * 
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ANEXO IV 

NORMAS E LEIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS EM VIGOR 

Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, estabelece o Regime Jurídico da Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios (RJ-SCIE). – Alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 de 

Outubro. 

Decreto-Lei n.º 224/2015  de 9 de Outubro. Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 

de Novembro. Procede à clarificação de alguns aspectos do articulado e pela correcção de erros ou 

gralhas e pela harmonização de requisitos técnicos, tudo sem alterar os aspectos basilares da 

legislação. 

Procede a ajustamentos relativos à periodicidade das inspeções, de acordo com a experiência prática 

e o ciclo de manutenção dos equipamentos e instalações e dar um tratamento específico à matéria 

relativa aos recintos itinerantes e provisórios, que se encontrava desenquadrada e excessivamente 

regulamentada. 

Vem também acautelar a possibilidade da apresentação de projectos relativos a edifícios existentes, 

de acordo com o estipulado no regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, mas cujo cumprimento das condições de segurança contra incêndio 

em edifícios se torna impraticável, desde que devidamente fundamentadas e aprovadas pela ANPC, 

assim como a necessidade de alteração do articulado relativo às medidas de autoprotecção, 

clarificando a necessidade de a ANPC emitir parecer sobre as mesmas. 

Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro, aprova o Regulamento Técnico de Segurança contra 

Incêndio em Edifícios (RT-SCIE). Estava previsto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, no 

seu artigo 15.º, que as disposições técnicas gerais e especificas de SCIE – referentes às condições 

exteriores comuns, às condições de comportamento ao fogo, isolamento e protecção, às condições de 

evacuação, às condições das instalações técnicas, às condições dos equipamentos e sistemas de 

segurança e às condições de autoprotecção – sejam regulamentadas, por portaria do membro do 

Governo responsável pela área da protecção civil. 

• Artigo 1.º, 2.º e 3.º É aprovado o Regulamento Técnico de Segurança contra 

Incêndio em Edifícios (SCIE), aplicando-se a todos os edifícios e recintos, em 

conformidade com o regime jurídico de SCIE, constante do Decreto-Lei n.º 22-

0/2008, de 12 de Novembro. O Regulamento Técnico de SCIE aplica -se a todo o 

território nacional, sem prejuízo de diploma regional que proceda às necessárias 

adaptações nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

https://dre.pt/home/-/dre/70497202/details/maximized?serie=I&dreId=70497199
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/SEGURANCACONTRAINCENDIOSEDIFICIOS/Documents/decreto_lei_n_224_2015_9_outubro.pdf
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Despacho n.º 2074/2009 – Despacho do Presidente da ANPC, conforme previsto no n.º 4 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de Novembro, determinando que o presente despacho define 

os critérios técnicos para determinação da densidade de carga de incêndio modificada. 

Portaria n.º 64/2009 – Estabelece o regime de credenciação de entidades pela ANPC para a emissão 

de pareceres, realização de vistorias e de inspeções das condições de segurança contra incêndio em 

edifícios (SCIE). Para efeitos da presente portaria entende -se por: 

a) «Parecer» a apreciação da conformidade e adequação das condições e requisitos (das medidas 

de autoprotecção e de segurança, das soluções de SCIE, dos projectos de especialidade de SCIE 

submetidos a consulta da ANPC e das medidas de autoprotecção) 

b) «Vistoria» a verificação do cumprimento das condições de SCIE e dos respectivos projectos e 

fichas de segurança, com vista à emissão de autorização de utilização ou funcionamento 

c) «Inspecção» a fiscalização da manutenção do cumprimento das condições de SCIE aprovadas e 

da execução das medidas de autoprotecção e segurança 

d) «Entidades credenciadas» – Entidades credenciadas pela ANCP, como: 

i.  Pessoas singulares, com qualificação técnica reconhecida pela ANPC, AO (ordem dos 

Arquitectos), OE (ordem dos Engenheiros) ou pela ANET (Associação Nacional de 

Engenheiros Técnicos) 

ii. Técnicos municipais afectos a gabinetes técnicos de corpos de bombeiros (profissionais 

ou mistos) de municípios com protocolos de cooperação com a ANCP 

iii. Elementos dos corpos de bombeiros (voluntários ou mistos) mediante protocolos de 

cooperação celebrados com Associações Humanitárias de Bombeiros (com algumas 

restrições nas acções de fiscalização permitidas) 

Portaria n.º 610/2009 – Regulamenta o funcionamento do sistema informático previsto no n.º 2 do 

artigo 32.º do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro. 

Portaria n.º 1054/2009 – Define as taxas por serviços de segurança contra incêndio em edifícios 

prestados pela ANPC como por exemplo a emissão de pareceres, realização de vistorias, realização 

de inspecções regulares ou extraordinárias, credenciação de pessoas singulares ou colectivas (para 

emissão de pareceres e realização de vistorias e inspecções), entre outros serviços. As taxas variam 

entre 110€ e 220€ para pareceres, vistorias e inspecções e entre 30€ a 110€ para credenciação 

(segundo a última actualização no despacho n.º 6200/217 apresentado a seguir). 

Despacho n.º 6200/2017 – Atualiza o valor das taxas a cobrar pelos serviços de segurança contra 

incêndio em edifícios prestados pela ANPC e estabelecidas inicialmente pela Portaria n.º 1054/2009. 

Despacho n.º 10738/2011 – Regulamento para acreditação dos técnicos responsáveis pela 

comercialização, instalação e manutenção de produtos e equipamentos de Segurança Contra 

Incêndio em Edifícios. 

  

http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/Documents/Despacho_2074_2009.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/Portaria_64_2009_ANPC_DR_I_S_22_01_09.pdf
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/Documents/Portaria_610-2009.pdf
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/Documents/Portaria_1054_2009.pdf
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/SEGURANCACONTRAINCENDIOSEDIFICIOS/Documents/Despacho%206200_Atualizacao_Taxas_SCIE.pdf
http://www.prociv.pt/bk/SEGCINCENDEDIF/Documents/Despacho%20n%20%C2%BA10738-2011%20(2).pdf
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ANEXO V 

DEFINIÇÕES DE CONCEITOS INERENTES À SCIE 

Apresentam-se algumas definições inerentes ao trabalho apresentado [14]: 

• Situação Emergência – Situação incontrolável que possa originar danos pessoais, materiais ou ambientais 

requerendo uma acção imediata para recuperação do controlo e minimização das consequências. 

• Incêndio – Fogo não controlado e destrutivo. O termo implica combustões e deflagrações não explosivas 

que reúnam ambas as características. 

• Evacuação – Movimento de ocupantes de um edifício para uma zona de segurança, em caso de incêndio 

ou de outros acidentes, que deve ser disciplinado, atempado e seguro.  

• Saída de Emergência – Saída para um caminho de evacuação protegido ou para uma zona de segurança, 

que não está normalmente disponível para outra utilização pelo público.  

• Meios de Evacuação – Disposições construtivas, constituindo caminhos de evacuação seguros, que 

permitem que a partir de qualquer ponto se atinja um local de segurança total. 

• Plano de Emergência Interno – Documento no qual estão indicadas as medidas a adoptar face a uma 

situação de incêndio, os meios humanos e materiais a envolver e os procedimentos a cumprir.  

DIMENSIONAMENTO DE CAMINHOS DE EVACUAÇÃO 

Dimensionamento das Vias de Evacuação: 

As vias de evacuação devem possuir, em regra, uma largura mínima de passagem dimensionada em função do 

número total de pessoas susceptíveis de as utilizar. Esta largura deve ser calculada em função de uma largura tipo 

designada por “Unidade de Passagem” (U.P.) cujo valor é de 0,90 m, 0,70 m ou 0,60 m consoante se trate de vias 

de evacuação com 1, 2 ou mais unidades de passagem. 

Tendo em consideração a necessidade de prever um espaço para a colocação de corrimãos com uma altura, 

máxima de 1,10 m de altura estas larguras podem ser reduzidas de 0,10 m para as vias de evacuação com 1 U.P. 

e de 0,20 m nos outros casos, sendo, todavia, a aplicação desta disposição nas vias destinadas aos deficientes. 

Dimensionamento do número de saídas de emergência: 

De acordo com o artigo 54.º da Portaria n.º 1532/2008, o número mínimo de saídas exigido para locais cobertos 

com um efectivo entre 51 e 1500 pessoas é uma por 500 pessoas ou fracção, mais uma. 

Relativamente à largura dos caminhos de evacuação e das saídas, o artigo 56.º da Portaria n.º 1532/2008, refere 

que o número mínimo de unidades de passagem (UP) para as saídas, considerando um efectivo de 51 a 500 

pessoas, é no mínimo 1 UP por 100 pessoas ou fracção, mais uma.  

Segundo ainda o artigo 304.º da supracitada Portaria, a distância a percorrer até às saídas de emergência não deve 

exceder os 25 metros.  
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ANEXO VI 

UTILIZAÇÕES-TIPO E CATEGORIAS DE RISCO 

Apresentam-se de seguida as tabelas completas com todas as Classificações e descrições das 

Utilizações-tipo, bem como a tabela de classificação da categoria de risco para a UT do tipo IV. 

Tabela 16 – Classificação e Descrição das UT 

Descrição Utilização-tipo 

Habitação I 

Parques de Estacionamento (edifícios ou ar livre) II 

Estabelecimentos administrativos, atendimento ao público e de serviços (excepto oficinas) III 

Estabelecimentos Escolares (Qualquer tipo de formação, ensino e educação) IV 

Estabelecimentos hospitalares, centros de saúde, clínicas, consultórios, lares, e similares V 

Estabelecimentos de espetáculos, reunião publica, culto religioso, exposições, conferências 

(edifícios ou ar livre) 

VI 

Estabelecimentos hoteleiros, de restauração e bebidas VII 

Estabelecimentos comerciais e gares de transportes VIII 

Recintos desportivos e de lazer (edifícios e ar livre – ginásios, pavilhões, estádios, parques de campismo, 

etc.) 

IX 

Museus e galerias de arte X 

Bibliotecas e arquivos XI 

Estabelecimentos industriais, oficinas e armazéns XII 

 

Tabela 17 – Classificação da categoria de risco para a UT tipo IV – Estabelecimentos Escolares 

Categoria H E Ed 

1ª ≤ 9 m ≤ 100 Sde (Ed ≤ 25) 

2ª ≤ 9 m ≤ 500 Ed ≤ 100 

3ª ≤ 28 m ≤ 1500 Ed ≤ 400 

4ª Restantes situações 

Em que H é a altura da UT; E representa o efectivo da UT; e Ed é o efectivo em locais de risco D. 


