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Resumo 

As tecnologias de visualização e interacção ao nível tridimensional têm vindo 

lentamente, mas de uma forma sistemática, a recuperar de um certo alheamento a que 

foram dotadas pelas várias limitações que sofreram no passado. O estrangulamento 

causado pela diminuta largura de banda, conjugado com diversos problemas de 

incompatibilidade entre plataformas, motivou o seu abandono em termos de Internet e 

consequentemente em termos de divulgação de grande escala. 

 

Web 3D é a expressão que tem vindo a ser utilizada para caracterizar estas 

tecnologias em ambiente Internet. Apesar de estar intimamente relacionada com o 

consórcio com o mesmo nome e directamente associada ao standard livre X3D, tem 

sido uma expressão muito utilizada para abranger, de forma geral, as tecnologias de 

realidade virtual não imersiva, baseando-se na Internet e englobando, inclusivamente, 

as tecnologias proprietárias. 

 

O objectivo de utilizar esta forma de visualização e experimentação, orientada a 

sistemas de domótica, propõe um novo processo de exploração, descoberta e 

construção de conhecimento, através da interacção com ambientes tridimensionais, 

como parte de um modelo de aprendizagem integrado. Esta forma de interacção 

directa propõe também a construção de uma base de informações que permita ao 

visitante do modelo a obtenção de uma contextualização relativamente aos processos, 

funções e potencialidades dos sistemas domóticos. A simulação visual proporciona 

ainda uma familiarização com esses sistemas. 

  

Neste contexto, foram analisadas as necessidades de visualização dos sistemas de 

domótica e foi concebida uma arquitectura para a sua realização. Foi desenvolvido um 

protótipo que, através de uma página da Internet, permite aos visitantes acederem a 
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um modelo tridimensional que contém vários sistemas com os quais é possível 

interagir. Este modelo pode ser visitado, os seus sistemas de domótica podem ser 

manipulados e, mediante as alterações introduzidas, é possível verificar qual a 

resposta dada dentro do modelo a esse determinado estímulo. 

 

Actualmente, são diversas as tecnologias disponíveis para a criação de ambientes 

virtuais interactivos. A tecnologia Tunrtool está particularmente vocacionada para a 

visualização de modelos arquitectónicos. Funciona como um controlo ActiveX que 

pode ser integrado num Browser de Internet. Através de uma linguagem de 

programação própria, permite conferir interactividade ao modelo. 

 

Neste trabalho e recorrendo à tecnologia Turntool, é proposta a conjugação entre a 

tecnologia de visualização tridimensional interactiva e um processo de exploração, 

descoberta e construção de conhecimento, através de ambientes tridimensionais. 

Esses ambientes possibilitam a demonstração do funcionamento de equipamentos e 

permitem uma experimentação integrada das tecnologias de domótica num modelo de 

realidade virtual. 
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Abstract 

The technologies for viewing and interacting at a three-dimensional level have been 

slowly but in a systematic way recovering from a certain alienation that has been 

provided by other limitations it has suffered in the past. The bottleneck caused by low-

bandwidth, along with several problems of incompatibility between platforms, led to 

the abandonment in terms of Internet and consequently in terms of its usage on a large 

scale.  

 

Web 3D is the term that has been used to characterize these technologies. Despite 

being closely related to the consortium with the same name and directly related to the 

standard X3D, it has been a widely used term to cover, generally speaking, the 

technologies of non immersive virtual reality based on Internet technologies and 

including the proprietary technologies.  

 

The purpose of using this way type of visualization and interaction, oriented to home 

automation systems, sugests a new process of exploitation, discovery and construction 

of knowledge through interaction with three-dimensional environments, as part of an 

integrated model of learning. This form of direct interaction also proposes to build a 

base of information which allows the visitor to the model to obtain a context with 

procedures, functions and capabilities of the domotic systems. The simulation also 

provides a visual familiarity with these systems.  

 

In this context, the visualization needs of home automation systems were analyzed and 

an architecture for its implementation was designed. A prototype was developed 

through a web page which allows visitors to access a three-dimensional model that 
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contains multiple systems with which they can interact. This model can be visited, its 

home automation systems can be controled and, by the creating some types of 

stimulus it is possible to visualize the respective answers..  

 

Currently, there are several available technologies to create interactive virtual 

environments. Tunrtool technology is particularly suited to the visualization of 

architectural models. It functions as an ActiveX control and can be integrated into the 

Internet browser. Through a proprietary programming language, interactivity to the 

model is allowed. 

 

In this work, by means of the Turntool technology, it is proposed to combine the three-

dimensional visualization technology to interact with a process of exploitation, 

discovery and construction of knowledge through three-dimensional environments. 

Those envrinonments can enable the demonstration of the equipment operation and 

can allow tests on integrated domotic technologies in a virtual reality model. 
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1  Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia”, Arthur C. 

Clarke 

                                                                     

 

 

 

A rápida evolução que tem vindo a ocorrer no âmbito das Tecnologias de Informação e 

sua subsequente utilização em massa, tem vindo a revolucionar a forma como as 

sociedades vivem e trabalham e como os seus cidadãos se inter-relacionam. 

 

A economia tem vindo a ser cada vez mais guiada pelo conhecimento e a sociedade 

da informação distingue-se, entre outras características, pela cada vez mais ténue 

separação entre aprendizagem e trabalho. 
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Os meios digitais vieram também revolucionar a forma como os conteúdos são 

comunicados. Actualmente não só é possível aceder a uma maior quantidade de 

informação, como também se torna mais fácil a divulgação do resultado do trabalho e 

aprendizagem de cada indivíduo. As potencialidades das tecnologias envolvidas 

evoluirão de uma forma exponencial, directamente relacionada com o aumento do 

potencial dos respectivos autores. 

 

A presente proposta visa explorar a utilização de um sistema de visualização 3D em 

tempo real (realidade virtual não imersiva) no âmbito da domótica. O objectivo a atingir 

é construir uma base de aquisição de informações que permita a obtenção de um 

conhecimento contextualizado e uma familiarização relativamente aos processos, 

funções e potencialidades dos sistemas de domótica. 

 

A domótica é uma tecnologia que permite efectuar a gestão dos sistemas instalados 

no ambiente habitacional. Inicialmente, o objectivo principal destes sistemas resumia-

se ao controlo da iluminação, das condições climatéricas e da segurança. Actualmente 

tentam dar resposta a âmbitos mais alargados relacionados com o conforto, com a 

redução de custos energéticos e, inclusivamente, com tarefas de alerta ou socorro. 

Actualmente um sistema de domótica integra vários subsistemas e permite aliar as 

vantagens dos meios electrónicos aos meios informáticos, no sentido de realizar a sua 

gestão de forma integrada. 

 

1.1 Contexto/Enquadramento 

Recorrendo à utilização de tecnologia baseada na visualização interactiva 

tridimensional em tempo real propõe-se, através de um modelo dotado de 

características de interactividade, possibilitar a experimentação contextualizada de 

sistemas de domótica.  

 

O objectivo da interactividade afastou, desde o início dos estudos remetentes a este 

trabalho, outras possibilidades como a implementação de um modelo eventualmente 

mais simples de características bidimensionais ou mesmo tridimensionais, mas sem 

interacção e com eventuais ligações, por exemplo, a páginas de conteúdos específicos 

que complementassem a informação inicial. Assim, o protótipo tem como base um 
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modelo tridimensional interactivo de uma moradia unifamiliar com dois pisos, no 

interior do qual o visitante se pode movimentar e interagir com alguns objectos.  

 

Pretende-se estudar a forma de apresentação do modelo, em princípio organizada 

numa estrutura de página de Internet, acessível através de um convencional URL 

(Uniform Resource Locator) e complementada com a utilização de projecções 

horizontais (plantas) de modo a permitir um melhor conhecimento e percepção do 

espaço. A página de Internet funciona como elemento agregador e hierarquizador dos 

diversos componentes da aplicação: o modelo, a sua integração, o visualizador e o 

código de interacção de modo a gerar um todo coerente.  

 

1.2 Motivação 

A criação de um protótipo de teste e validação, que engloba todo o sistema de páginas 

de Internet e que inclui também o modelo tridimensional interactivo, insere-se num 

contexto de demonstração e divulgação dos sistemas de domótica, mas pretende-se 

que seja mais do que uma simples montra de tecnologia, tendo como objectivo 

principal mostrar a relação acção/reacção e possibilitar a experimentação da dinâmica 

que se poderá encontrar num sistema real de domótica.   

 

A intenção de criar um sistema domótico em simulação tridimensional interactiva 

prende-se também directamente com factores como o da aposta na criação de um 

sistema que actue como um suporte comunicativo da tecnologia empregue e da 

interacção existente entre os diversos sistemas que a compõem.  

Assim, uma aplicação desenvolvida neste contexto deve permitir verificar e 

experimentar o manuseamento dos sistemas e servir também como base de treino 

para situações que possam exigir a intervenção humana. Tome-se, a propósito, o 

exemplo de uma das mais antigas e sofisticadas aplicações de realidade virtual: o 

simulador de voo. Segundo [Negroponte95], este método é a forma mais eficiente para 

o treino de pilotos, ficando estes melhor preparados através do treino no simulador do 

que num cenário real, onde seria impossível testar exaustivamente todas as situações 

raras, sob risco de perda do próprio avião.  

 

Posteriormente e com o conhecimento adquirido, torna-se possível, perante um 

contexto real e numa situação de um eventual alerta, ter um interlocutor mais 
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familiarizado com o acontecimento ocorrido, bem como com as implicações que esse 

mesmo acontecimento irá necessariamente gerar. 

 

1.3 Objectivos 

O sistema de visualização 3D interactivo a implementar em tempo real (realidade 

virtual não imersiva) deve possibilitar a navegação tridimensional e ser utilizado com o 

intuito de permitir a aproximação e o estudo de um objecto arquitectónico com um 

elevado grau de percepção de contexto, de escala e de usufruto do tempo de percurso 

(a quarta dimensão). 

Deve ainda criar uma simulação de experimentação contextualizada de sistemas e 

tecnologias relacionados com a domótica e conseguir também, através desta forma, 

comunicar conteúdos relativos à gestão integrada dos recursos habitacionais.   

 

Do ponto de vista prático e com um tempo limitado seria difícil, dada a enorme 

diversidade de equipamentos e sistemas relacionados com a domótica, simular todos 

os sistemas de domótica disponíveis actualmente. Foi por isso seleccionado um 

conjunto mais restrito, onde se podem destacar as seguintes funções: 

 

� Controlo da Iluminação – controlo da intensidade de iluminação em 

determinado ponto de luz ou conjunto de luzes. 

� Segurança – activação /desactivação do sistema de segurança e detecção de 

ocorrência de inundação, incêndio ou fumo. 

� Aquecimento e ar condicionado – controlo da temperatura ambiente através da 

ligação ao equipamento de aquecimento central. 

� Modificação do ambiente – disponibilização de diversas opções em diferentes 

equipamentos. A alteração dessas configurações permite a obtenção de 

cenários diferentes. Por exemplo, para se obter um nível de luz adequado para 

permitir uma melhor visualização de um filme, as persianas podem ser 

baixadas e a intensidade das luzes diminuída de uma forma integrada. 

� Controlo de equipamentos eléctricos – controlo de equipamentos eléctricos 

como a televisão. 

� Função SOS – comunicação de emergência através da simulação de envio de 

mensagem escrita. 
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� Programação de funções – permite a configuração de funções como o caso da 

rega, que pode ser executada de forma automática ou não. 

 

Destas funções, pretende-se especialmente implementar as que se encontram mais 

relacionadas com a rotina diária, como o controlo da intensidade de iluminação, a 

detecção de intrusão, o controlo da temperatura de aquecimento, o controlo de 

equipamentos e a simulação de eventos de alarme.  

  

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se estruturada em sete capítulos, além de referências e 

anexos.  

 

A utilização de tecnologias de experimentação e visualização aplicadas ao contexto de 

domótica é uma ideia que esta dissertação pretende demonstrar ser viável e oportuna.  

As tecnologias relacionadas com a visualização e experimentação remetem para a 

combinação da vertente de navegação tridimensional com a vertente de interacção 

com os conteúdos.  

O presente capítulo, apresenta os objectivos da dissertação e uma breve descrição do 

seu processo de desenvolvimento.   

 

A procura de diferentes formas de representação esteve desde sempre presente na 

história do Homem. A breve contextualização sobre os principais desenvolvimentos 

relacionados com a história da representação, mas na sua vertente mais imersiva 

encontra-se delineada no segundo capítulo.  

 

Concomitantemente com o desenvolvimento da Internet foi realizado, desde cedo, um 

esforço no sentido de criar e incorporar novas formas de representação neste novo 

meio. O resultado dessas experiências elevou a imersão a um novo patamar e assim 

surgia o VRML (Virtual Reality Modeling Language) transformado em standard. 

Poucos anos após o seu aparecimento é uma referência incontornável da resposta de 

adaptação da visualização para o novo meio que reflectia, então, franca expansão. 

 

Manifestamente, a contemporaneidade incorporou já os meios tecnológicos no seu 

quotidiano. Dados os avanços verificados ao nível da velocidade de processamento, 
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preço do equipamento, entre outros, é possível hoje verificar grandes inovações ao 

nível da visualização de conteúdos tridimensionais interactivos. A evolução que estas 

tecnologias têm registado, bem como o estado de desenvolvimento em que se 

encontram, são questões também abordadas neste capítulo. Por último é abordado o 

tema da selecção da Tecnologia adoptada para execução do protótipo. 

 

No capítulo três refere-se o enquadramento histórico da domótica, recorrendo à 

utilização de exemplos de edifícios que, pelas suas características de excepção e pela 

integração de sistemas tecnológicos na sua concepção, cristalizaram no tempo a 

evolução ocorrida nas décadas mais recentes. A integração das funções de um 

sistema de domótica no modelo tridimensional interactivo tem também como objectivo 

captar a atenção dos utilizadores; a inteligência ambiente como representativa do 

estado de desenvolvimento neste domínio tem igualmente destaque particular.  

 

A pertinência da execução de uma simulação tridimensional interactiva é uma análise 

importante a realizar. São enunciados também no capítulo quatro, os objectivos 

específicos que a realização deste trabalho visa atingir. Atendendo às especificidades 

de uma aplicação que se destina a ser visualizada através da Internet, são descritos 

alguns procedimentos relativos à metodologia de desenvolvimento de projectos de 

realidade virtual, empregues na construção do protótipo.  

 

A descrição detalhada do protótipo realizado como aplicação prática do problema 

definido nesta dissertação é realizada no capítulo cinco. O modelo é apresentado nas 

suas diversas vertentes. São descritos os espaços que o constituem o modelo 

tridimensional e são abordadas questões relacionadas com a sua implementação. A 

interligação entre a interface gráfica da aplicação, o código e o modelo, também são 

explorados neste capítulo. 

A linguagem de programação específica permite o controlo da geometria: é 

demonstrada a forma de comunicação entre a linguagem de programação e o modelo. 

 

A aferição da acessibilidade aos conteúdos e a avaliação da usabilidade das páginas 

de Internet são factores que permitem aumentar o seu grau de eficácia. A realização 

de um inquérito tem como objectivo testar as características de interacção, quer entre 

as diversas páginas, quer entre os diversos controlos existentes e o modelo 

tridimensional.  
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No capítulo seis é ainda efectuada a avaliação do modelo com base nas respostas 

dadas a esse inquérito. São apresentados os dados obtidos e apurados os resultados.  

 

As conclusões obtidas são descritas no capítulo sete e são também enunciadas 

perspectivas para desenvolvimento de trabalhos futuros.  

 

O âmbito de desenvolvimento de trabalho futuro pode abranger várias áreas. Podem 

ser obtidas melhorias ao nível da interface gráfica, ao nível da modelação e também 

ao nível da implementação de mais equipamentos e sistemas de domótica.  
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2  Interacção 3D 
 

 

 

 

 

 

“Computers are useless. They can only give you answers”. Pablo Picasso  

 

 

 

No campo dos gráficos interactivos 3D, o VRML (Virtual Reality Modelling Language) 

teve um papel determinante no sucesso e alcance que as tecnologias de visualização 

vieram a conseguir ao nível da Internet. O seu sucessor, o X3D, discute actualmente 

de uma forma intensa o protagonismo com outros formatos que tentam a todo o custo 

obter uma fatia de um mercado cada vez mais vasto que tenta disponibilizar na 

internet formatos tridimensionais interactivos [Dredge02].  

 

Neste capítulo é realizada uma breve resenha histórica sobre as várias versões do 

VRML e o seu sucessor X3D além de novos formatos proprietários mais recentes que 

tentam preencher lacunas existentes e também ocupar um lugar de destaque na 

criação e visualização de conteúdos interactivos 3D na Internet. 
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Também é executada uma análise à tecnologia proprietária Turntool utilizada para a 

execução do protótipo. 

 

2.1 Imersão – da Idade Média à multimédia 

Um marco importante na representação tridimensional ocorreu no Renascimento com 

a sistematização do uso da perspectiva. Alberti, foi o primeiro [Woods07] a escrever 

um tratado intitulado “Della Pittura” em 1435 sobre o uso da perspectiva.  

 

 
Figura 1 – Tratado “Della Pittura”, [Artnet08] 

 
 

Apesar de não ter sido o primeiro a preocupar-se com este tema, visto que o 

arquitecto florentino Filippo Brunelleschi é conhecido como tendo sido o primeiro a dar 

atenção especial ao mesmo, foi contudo o primeiro a descrever uma metodologia para 

a sua execução que ficou conhecida como “técnica da perspectiva” [Santos07]. Este 

método gráfico de representação no plano, da visão real, deixou uma marca indelével 

na Arte Renascentista, e tornou-se uma característica diferenciadora em relação à 

Arte da Idade Média.  

 

 
Figura 2 – Metodologia para execução de perspectiva, [Rollins08] 

 

A perspectiva era considerada [Woods07] uma Ciência mista que combinava óptica 

com a acção da luz. A visão era entendida como um processo activo e envolvia uma 

relação entre aquele que vê e o motivo visualizado. 
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Porém, mesmo nessa época, a tecnologia andou sempre a par da representação. 

Segundo a pesquisa de [Hockney01], desde o início do séc. XV que muitos artistas 

utilizaram espelhos ou lentes ou uma combinação de ambos para projectar imagens e 

realizar as suas pinturas directamente sobre essas projecções. O mesmo autor refere 

também que o próprio Brunelleschi deverá ter tido acesso às mais recentes e mais 

avançadas tecnologias do seu tempo nomeadamente à lente-espelho. Eventualmente, 

poderá ter sido através da sua utilização que ocorreu a descoberta da perspectiva 

linear.  

 

A coincidência entre os desenvolvimentos ao nível das lentes e espelhos [Hockney01], 

e o aparecimento de algumas técnicas no início do séc. XV revelam que a ligação 

entre modos de visualização e tecnologias de visualização são muito mais antigas do 

que poderíamos pensar. 

 

Desde o final do séc. XVIII foram realizadas algumas experiências em pinturas com o 

formato panorâmico (fig. 3).  

 

 
Figura 3 – Pintura panorâmica sobre a Batalha de Gettysburg, [Britannica08] 

 

Estas pinturas, realizadas sobre suportes cilíndricos, tinham o intuito de proporcionar 

ao observador a ilusão óptica de estar realmente envolvido num determinado evento 

(por exemplo, uma batalha) e provocar um efeito de imersão. Uma destas pinturas 

mais conhecidas é precisamente uma panorâmica sobre a batalha de Gettysburg 

pintada por Paul Philippoteaux.  

 

 A partir de meados do século passado podemos encontrar mais avanços tecnológicos 

que serviram de apoio a novas formas de visualização, mesmo antes da época dos 

computadores.  
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Mortan Heiling foi um dos primeiros a tentar criar um sistema que actualmente 

designamos vulgarmente por realidade virtual. A sua invenção de 1957 e só 

patenteada em 1962, designada Sensorama, consistia num simulador para utilização 

de uma ou mais pessoas e prometia ser um método inovador para criar cenários 

virtuais [Heilig08].  

 

O filme combinava imagem, com som stéreo, vibrações aplicadas ao assento e até 

cheiro e vento. Um dos filmes consistia numa viagem multi-sensorial de mota com o 

utilizador a simular ocupar o lugar do passageiro. Será sempre uma referência 

incontornável ao nível dos sistemas de imersão, não obstante o seu diminuto 

desempenho comercial. 

 
Figura 4 – Cartaz sobre o Sensorama, [Sensorama08] 

 

Poucos anos mais tarde, em 1965, Ivan Sutherland apresentou na Universidade do 

Utah uma proposta The Ultimate Display. O HMD head-mounted display era um 

equipamento semelhante a um capacete que continha um dispositivo binocular com 

dois pequenos ecrãs CRT (fig. 5). Este equipamento foi o resultado da sua pesquisa 

em tecnologias de imersão e foi um contributo crucial para o desenvolvimento de 

tecnologias imersivas, numa época em que ainda nem sequer existia o computador 

pessoal.   

 

Ivan Sutherland é considerado por muitos como o precursor da computação gráfica 

[Slater02]. Na sua tese de doutoramento, realizada poucos anos antes, em 1963, 

desenvolveu um editor gráfico intitulado Sketchpad que foi considerado o big-bang da 

computação gráfica [Negroponte 95]. 
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Figura 5 – HMD de Ivan Sutherland, [Artmuseum08] 

 

Durante os anos 70 e 80 foram realizadas diversas experiências com equipamentos de 

simulação de movimentos. Em meados dos anos 80, o HMD sofreu grandes 

desenvolvimentos através do trabalho de Scott Fisher no centro de desenvolvimento 

da NASA em Ames, (NASA's Ames Research Center), e em 1987 foi desenvolvida 

também a luva (dataglove) como dispositivo de entrada de informações [Packer02]. A 

interactividade com os ambientes virtuais consistia na transformação dos gestos do 

utilizador em sinais electrónicos que, por sua vez, eram percepcionados pelo 

computador. 

 

O primeiro sistema CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) foi desenvolvido na 

Universidade de Illinois e foi apresentado em 1992. Foi desenvolvido com o objectivo 

de resolver algumas limitações dos HMD, em particular, no campo das aplicações 

científicas [Czernuszenko97]. Fruto do trabalho de Daniel Sandin e de Thomas 

DeFanti, consistia num pequeno cubículo que continha imagens projectadas nas 

paredes [Packer02]. A experiência de imersão era realizada envolvendo o utilizador 

por imagens sincronizadas nas paredes e pavimento, tudo acompanhado por áudio. O 

sistema CAVE diferenciava-se dos restantes porque disponibilizava uma maior 

resolução de imagem, um maior campo de visão e propunha ainda uma interactividade 

mais directa com a envolvente, o sistema podia ainda ser partilhado por vários 

utilizadores em simultâneo (fig. 6). Tornou-se em um dos sistemas de realidade virtual 

imersiva mais vendidos.  
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Figura 6 – Sistema CAVE, [Czernuszenko97] 

 
Os sistemas de realidade virtual tiveram um grande desenvolvimento nos últimos anos 

do século XX porque as necessidades de visualização aumentaram. As empresas e 

indústrias rapidamente perceberam que podiam beneficiar muito ao nível de estudo e 

análise de produtos ainda em fase de protótipo. Retiraram vantagens também ao nível 

de treino com base em contexto virtual. 

 

O desenvolvimento que ocorreu ao nível da realidade virtual permite que seja 

empregue actualmente em conjunto com outras áreas como é o caso da Robótica. 

 

  
Figura 7– Programa Robonaut, [Robonaut08] 
 
A NASA tem um programa [Robonaut08] a decorrer, no qual um robô com torso, 

braços e mãos articuladas é comandado com recurso à realidade virtual. Está 

destinado a efectuar operações no exterior do veículo em situações potencialmente 

perigosas, nomeadamente em voos espaciais prolongados, onde o tempo de 

exposição à radiação existente no espaço pode ser muito prejudicial para os humanos.  

 

Com recurso à realidade virtual e a técnicas de telepresença, o operador deve sentir-

se imerso como se de facto estivesse na posição do robô, as reacções e a visão são 

transmitidas para o HMD do operador. Este poderia assim executar diversas funções 
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de forma remota mas como se de facto estivesse mesmo no local onde se encontra o 

robô.   

 

Apesar de existirem vários sistemas de realidade virtual, o que os distingue 

essencialmente é o modo como gerem a interacção com o utilizador. Segundo 

[Isdale98], é possível avançar com uma taxonomia para os sistemas mais comuns 

existentes:  

 

� Realidade Virtual no PC (Desktop VR) – Sistema bastante utilizado, que 

consiste na visualização de conteúdos tridimensionais interactivos em tempo 

real através do monitor de um computador.   

 

� Interacção com vídeo – Sistemas que permitem interactividade com projecções 

vídeo.  

 

� Telepresença – Simulação de presença e interacção com o real através de 

equipamentos que interagem com o operador. O operador executa funções 

num ambiente remoto (tal como o exemplo da NASA citado anteriormente). 

 

� Sistemas Imersivos – Sistemas que possibilitam uma sensação de completa 

imersão e que normalmente necessitam de equipamentos como o HMD entre 

outros. A visualização é centrada no utilizador. Pode também ser do género 

CAVE e ser composto por um espaço ladeado com múltiplas imagens 

projectadas nas paredes e pavimento. 

 

� Realidade Aumentada - Sistemas em que a visualização do real é sobreposta 

ao mundo real. Um exemplo desta tecnologia é a presença de mais 

informações do que as obtidas por observação directa, no visor dos capacetes 

dos pilotos de caças.  

 

Com uma história recente pouco superior a meio século de existência, os sistemas de 

Realidade Virtual têm vindo a mudar a maneira como interagimos e controlamos os 

computadores. Assim como aconteceu com a introdução dos computadores na nossa 

vivência, tudo indica que estes sistemas virão progressivamente também a povoar o 

nosso quotidiano. 
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No contexto específico da imersão é curioso constatar que desde a Idade Media até à 

actualidade as imagens foram progressivamente trocadas pela sua representação. 

Passámos de imagens de Arquitectura com a tratadística do Renascimento a uma 

arquitectura de imagens com os presentes sistemas [Bertol96].  

 

2.2 Desmaterialização do espaço  

Segundo [Lévy01] a origem da palavra virtual encontra-se no latim medieval “virtualis”, 

que deriva de virtus, força, potência. Na sua definição, virtual é o que existe em 

potência e não em acto; virtual e actual são apenas duas maneiras de ser diferentes, a 

árvore está virtualmente presente na semente. 

 

A expressão “Realidade Virtual” [Whyte02] foi utilizada pela primeira vez na década de 

80 no dicionário Inglês de Oxford (The Oxford English Dictionary) e tem sido usada 

para descrever aplicações onde é possível interagir com informação espacial em 

tempo real. Desde sistemas mais simples com interacção através de rato e teclado até 

sistemas de imersão mais sofisticados, é utilizada genericamente a expressão 

“Realidade Virtual” [Chen03] para os caracterizar. Possuem também algumas 

características comuns como a existência de um modelo espacial, a sua 

representação tridimensional e as acções com respostas em tempo real.  

 

A expressão Realidade Virtual tem vindo a ser amplamente referenciada porque 

encerra em si mesmo uma contradição formal como refere [Negroponte95] mas 

contém também, como sublinha [Lisboa97], uma contradição material porque o 

suporte físico dos bits são os átomos e esses são bastante concretos. Porém, de 

acordo com Stéphane Lupasco e na dinâmica do contraditório, como a lógica do ser é 

paradoxal e contraditória, o Terceiro deve ser incluído. O Principio do Terceiro Incluído 

deve ser tomado em consideração em confrontação com o princípio da não-

contradição e constitui elemento necessário de possibilidade de existência do real 

[Lima99]. O real engloba nesta visão o contraditório.  

Marcel Breuer [Breuer08] recorria à expressão espanhola “sol y sombra” com origem 

nas touradas para dar uma imagem sobre a unificação de opostos. Dizia que o 

verdadeiro impacto de qualquer obra residia na sua capacidade de unificar ideias 

contraditórias, aliar um determinado ponto de vista com o seu oposto. A comparação 

com a expressão citada residia no facto dos espanhóis nos recintos de touradas 



 

17 
 

classificarem os lugares como sol e sombra e não sol ou sombra, ou seja uma 

expressão unificadora que reúne agitação, tensões e contrastes, “sol y sombra” não 

significava céu enublado, seriam componentes da mesma realidade, da mesma vida, 

do mesmo ideal. 

No fundo, trata-se de um conceito semelhante ao presente no desenho do triângulo, 

apresentado em 1955 pelo psicólogo italiano Gaetano Kanizsa [Kanizsa08]. O 

triângulo equilátero branco não existe mas é percebido por nós humanos de uma 

forma mais intensa e mais presente do que o contexto, esse sim existente (fig. 8). Este 

efeito foi designado como contorno ilusório ou subjectivo e unifica na mesma figura o 

real e o virtual. 

 

 
Figura 8 – Triângulo de Kanizsa 

 

A expressão Realidade Virtual pode de facto ser um oxímoro mas a sua existência 

resulta da sua contradição. Assim, num sistema de Realidade Virtual é necessária a 

imersão (que pode ocorrer em graus diferenciados), a interacção, mas também a 

imaginação humana para perceber coisas que são realmente virtuais. 

 

O virtual está de facto cada vez mais presente na nossa realidade. Um dos maiores 

exemplos para expressar essa presença, talvez seja mesmo a criação de Philip 

Rosedale o sobejamente conhecido SeconLife [Secondlive08]. Na continuação de 

outras experiências anteriores como The Sims, Activeworlds e outros, o SL surge na 

crença que a complexa dinâmica da cidade pode ser abstraída, simulada, gerida e 

simultaneamente produzir dividendos.  

Como muitos dos aspectos da cultura e da vida social se organizam em torno de 

modelos espaciais [Kalay04] os elementos espaciais do mundo físico são incorporados 

no espaço virtual.  

O resultado é um mundo virtual 3D criado pelos seus “residentes” e “habitado” por 

mais de 16 milhões de pessoas de todo o mundo segundo o próprio site 
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[Secondlive08]. Mais de 1 milhão de dólares “reais” é transaccionado por dia em 

actividades económicas.  

 

São relatados também alguns casos de simbiose entre o real e o virtual. Casos 

referidos por [Bukowski08] como o de uma pessoa que fazia sapatos ter deixado a sua 

vida real porque ganhava cerca de 5.000 $ por mês a fazer roupa virtual (Philip 

Rosedale referia numa conferência realizada em Maio de 2008 na California, que 

55.000 pessoas já tinham conseguido realizar dinheiro no SL, até esse momento), 

Outro caso sobre duas irmãs que viviam afastadas centenas de quilómetros e que se 

reuniam todos os dias no SL para fazerem compras ou simplesmente conviverem. 

Outro caso ainda sobre um jornal virtual que emprega dez pessoas e que inclui 

publicidade a automóveis da vida real. 

 

  
Figura 9– Página do Second Live, [Secondlive08] 

 

Muitas pessoas preferem de facto passar o seu tempo livre em ambientes socialmente 

e culturalmente ricos no mundo virtual tal como o fariam no mundo real.  

Esta virtualização [Lévy01], reinventa uma cultura nómada ao fazer surgir um meio de 

interacções sociais onde as relações se reconfiguram e uma comunidade virtual pode 

organizar-se sobre uma base de afinidades e núcleos de interesse dos seus membros. 

Para os membros do SL as suas relações virtuais são tão reais como as que decorrem 

na vida real [Bukowski08]. 

 

Outra marca cada vez mais forte da presença do virtual no nosso quotidiano ocorre no 

domínio dos jogos electrónicos. Com uma distribuição muito alargada, os jogos 
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electrónicos têm vindo a ocupar um espaço de destaque na indústria do 

entretenimento. A evolução desde os primeiros jogos de sucesso como Wolfenstein 

3D (fig. 10), tem sido assombrosa. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 – Jogo Wolfenstein 3D, [Wolfenstein3d] 
 

Exemplos de jogos como o SimCity, Doom, Quake, ou mais recentemente o Grand 

Theft Auto, particularmente polémico mas muito bem sucedido comercialmente, 

apresentam simulações gráficas e potencialidades já muito distantes das dos primeiros 

jogos 3D. 

 

  
 

Figura 11– Cartaz eleitoral dentro de jogo, [Marketingpilgrim08] 
 

No domínio dos jogos também foi possível verificar recentemente um caso 

interessante de confluência do virtual com a realidade. Na fase final de candidatura à 

Casa Branca, responsáveis pela campanha de Obama compraram outdoors dentro do 

ambiente do jogo “Burnout Paradise” da Electronic Arts para a versão Xbox.  

 

Os cartazes da campanha podiam ser vistos nas consolas Xbox Live que ligada à 

Internet actualizava alguns componentes do jogo como o caso dos espaços 

publicitários (fig. 11). O jogo foi escolhido estrategicamente por ser muito popular entre 
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os jovens do sexo masculino de entre 16 a 30 anos e o anúncio apareceu somente 

aos jogadores ligados à internet e nos estados onde o confronto eleitoral se 

encontrava mais disputado.  

 

No cinema também é fácil encontrar referências ao virtual. Na história de ficção dos 

irmãos Wachowski, a trilogia Matrix (1999-2003) o mundo em que vivemos não é real, 

tudo o que vemos são cópias de outro local, esse sim real. Esta é uma história 

revisitada desde a enunciação da alegoria do “mito da caverna” de Platão, Homens 

que passaram a vida acorrentados com a cabeça virada para o fundo da caverna e só 

podiam visualizar as sombras de tudo aquilo que passava nas suas costas, tomavam 

por real aquilo que não era. Na acepção dos irmãos Wachowski os Homens são 

postos a dormir no mundo real e as suas mentes vagueiam pela “Matrix” dominados 

por máquinas inteligentes. Podemos também encontrar enredo muito semelhante no 

filme “Dark City” de 1998 de Alex Proyas.  

 

Mesmo ao nível da escala das cidades têm vindo a ocorrer significativas 

transformações. As tecnologias de informação romperam definitivamente com o 

modelo tradicional de comunicação baseado no sincronismo e na presença física. Tal 

como defendia [Michell00], as cidades conservarão muito do que nos é familiar hoje, 

mas haverá uma construção global de ligações que irá adicionar uma nova camada à 

anterior pré-existência. Para [Castells02] os novos estudos sobre o Urbanismo serão 

baseados na integração de um ponto de vista eco-social com estudos de carácter 

técnico-económicos tendo sempre a perspectiva do desenho urbano como pano de 

fundo. 

As tecnologias de informação criaram uma nova praça comunitária, virtual que tende a 

concorrer enquanto espaço de socialização com o modelo tradicional físico de praça 

pública. A praça dos nossos dias concorre com as novas tecnologias como concorreu 

no passado a praça tradicional com o aparecimento da água canalizada. Como o 

sistema tradicional consistia no abastecimento privado de água da fonte geralmente 

localizada na praça pública, o aparecimento da canalização de água aumentou 

naturalmente o conforto mas reduziu a importância da sua função de socialização. 

Actualmente o espaço público também concorre com o espaço virtual porque em 

muitas cidades esses espaços mais importantes foram dotados de infra-estruturas 

tecnológicas como acessos gratuitos à Internet, permitindo aos cidadãos o seu acesso 

de forma livre e o usufruto do espaço público em simultâneo. Contudo, esta aparente 

contradição de estar fisicamente num espaço público, não para socializar mas para 
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desenvolver actividades da esfera privada, demonstra a tentativa de recuperação de 

importância do espaço público face à cidade contemporânea.  

Uma das referências mais importantes do espaço público por excelência é 

precisamente a ágora. Representa a expressão máxima da esfera pública e possuía 

uma importância fulcral na organização da polis, a cidade grega da Antiguidade 

Clássica. Será difícil o espaço público contemporâneo atingir de novo esse patamar 

devido a factores intrínsecos da própria vivência actual como os relacionados com 

aspectos de segurança e outros mas também, como refere [Goitia92] porque a cidade 

está sempre em constantemente transformação. 

Também a este nível se tem assistido a uma confluência entre a dimensão física no 

mundo real e uma dimensão intelectual no mundo virtual.  

 

O “Efeito Moebius” retrata o aspecto da passagem do interior ao exterior, e do exterior 

ao interior como refere [Lévy01] no contexto do trabalho. Nas empresas clássicas o 

mundo relativo à empresa encontra-se perfeitamente separado da esfera privada 

enquanto nas empresas contemporâneas de matriz tecnológica por exemplo, ocorre 

com frequência a mistura entre a esfera privada e o mundo da empresa.  

 
Figura 12– Fita de Moebius 

 
 

Agora e por analogia poderá também verificar-se este “Efeito Moebius” na dualidade 

do ser real que desempenha funções, tarefas e actividades no mundo virtual mas 

também a sua representação virtual que pode efectuar operações em particular 

transacções económicas, que têm lugar no real. 
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2.3 Formatos interactivos na Internet  

A Internet tem sido desde o seu nascimento o meio propício para o desenvolvimento e 

divulgação de novas tecnologias. Desde os seus tempos iniciais, tem vindo a afirmar-

se como um meio privilegiado de discussão, desenvolvimento e de divulgação de 

ideias. Desde os seus primeiros utilizadores, tem sido utilizada profusamente como 

veículo de comunicação de inovações tecnológicas. 

O termo VRML sugerido por um dos pioneiros da internet Dave Raggett, foi utilizado 

desde a primeira conferência sobre a World Wide Web [WWW94] que teve lugar no 

CERN em Maio de 1994. O objectivo a atingir era a representação do espaço dentro 

do ciber-espaço e a construção de “Mundos” na Internet. 

A discussão sobre uma linguagem para gráficos tridimensionais para a Internet 

ocorreu desde essa data através de participações como a de Mark Pesce que viria 

posteriormente a desempenhar um papel determinante no seu desenvolvimento 

tornando-se inclusivamente, num dos seus co-autores [Pesce08].  

 

2.3.1 VRML 

As primeiras ideias sobre o VRML foram aprofundadas no final de 1994 na segunda 

conferência sobre World Wide Web e incluía suporte para a construção de objectos 

tridimensionais, aplicação de texturas e iluminação. Contudo, faltava interactividade, 

animação e uma linguagem que permitisse a execução de scripts, faltava também 

integração com multimédia. Com o intuito de acelerar o processo de concepção a 

primeira versão do VRML deveria ser baseada numa linguagem de modelação 3D já 

existente e o formato escolhido foi o Open Inventor da Silicon Graphics Inc. (SGI) 

[Inventor95] que tinha sido iniciado em 1989. A sua escolha deveu-se às suas 

características de escalabilidade e de permitir obter mais realismo através da 

incorporação de texturas e iluminação. 

 

Mark Pesce juntamente com Tony Parisi, em 1994, associaram as valências de 

conhecimento ao nível de redes, do primeiro, com a facilidade em traduzir em 

comandos que o computador pudesse aceitar e executar, do segundo [Walsh00]. 

Ambos criaram assim uma linguagem markup que foi inicialmente baptizada como 

Virtual Reality Markup Language, posteriormente alterada para Virtual Reality 

Modeling Language. Surgia assim a especificação do VRML 1.0, em meados de 1995, 
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uma nova linguagem específica para gráficos de três dimensões interactivos na 

internet. Mais tarde, Mark Pesce, foi o fundador do grupo de arquitectura do VRML 

(VAG, VRML Architecture Group). 

 

No início de 1996, várias empresas deram resposta ao pedido de propostas para a 

criação de uma nova versão. A proposta da Silicon Graphics denominada “Moving 

Worlds” recebeu o maior número de votos e tornou-se a referência para o VRML 2.0, 

tendo sido lançada em Agosto desse ano. Integrava novas características como por 

exemplo a capacidade de adicionar som, animação, fundos e suporte para 

programação externa. Depois de passar o rigoroso escrutínio do ISO para aprovação 

como standard internacional foi ratificada no final de 1997, tendo sido designada como 

VRML97 e tornando-se o formato não proprietário de maior expansão [Web08].  

 

 
Figura 13 – Exemplo de um ficheiro VRML 

 

VRML tornou-se a primeira tecnologia oficialmente reconhecida pelo ISO International 

Organization for Standardization como contentor, distribuidor e visualizador de 3D na 

Internet. Esta oficialização, além de o credibilizar, foi um importante factor 

impulsionador da sua utilização. O facto de se assumir como um standard, permitiu ao 

VRML ser reconhecido como um veículo privilegiado para a visualização de modelos 

tridimensionais. 

Um dos visualizadores de maior utilização era então o Cosmo Player. Criado pela 

Silicon Graphics Inc., consistia num plug-in para os browser’s e permitia a visualização 

dos modelos VRML. Actualmente, só se encontra disponível a versão para o sistema 

operativo IRIX.  
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2.3.2 X3D 

Segundo [Brutzman07], a Microsoft desenvolveu um projecto denominado Chrome que 

chegou a estar previsto integrar o Internet Explorer 5 e foi anunciado como ferramenta 

de visualização de conteúdos tridimensionais na expectativa e aposta que as 

potencialidades 3D integrassem de uma forma mais directa o desenvolvimento Web.  

A Microsoft abandonou o projecto mas a ideia foi continuada por outras empresas 

envolvidas no VRML que começaram a desenvolver uma arquitectura baseada na 

combinação de XML e VRML que designaram por X3D. 

 

O X3D é um Standard livre e escalável para definição e comunicação em tempo real 

de conteúdos 3D interactivos [Web08]. Resulta de uma integração de uma nova 

versão do VRML recorrendo à utilização de XML (Extensible Markup Language) e 

tendo sido criada como uma solução de publicação electrónica de ampla escala, 

baseada no HTML. O X3D foi desenvolvido para suprir as limitações do VRML.  

Ao nível do VRML os modelos podem ser criados directa ou indirectamente. São 

criados directamente recorrendo à linguagem descritiva que o VRML possui ou criados 

indirectamente a partir de outros aplicativos como sistemas de CAD que podem ser 

utilizados para exportar objectos em formato VRML. Existem também modeladores 

que permitem criar modelos em X3D. 

 

O X3D é considerado como sendo a terceira geração do VRML. Teve como seu 

antecessor o VRML97 que também foi aprovado como standard internacional. Foi 

ratificado em 2004 pelo ISO; apresenta algumas melhorias ao nível de uma maior 

precisão de iluminação, modelo de aplicações ampliado, novos formatos de 

codificação de informação e compatibilidade com formatos anteriores de VRML. 

Possui ainda uma arquitectura modular que visa promover uma maior flexibilidade mas 

também uma maior extensibilidade. 

 

Existem vários visualizadores disponíveis para conteúdos X3D entre os quais é 

possível destacar o Octaga, o Cortona3D e o visualizador Blaxxun. Os visualizadores 

são aplicativos que nos permitem visualizar os conteúdos tridimensionais, mas que 

nos permitem também estabelecer interacções com o modelo. Os visualizadores são 

normalmente implementados como plugins dos browser’s de Internet e funcionam 

como parte integrante destes, mas podem também ser embebidos em outros 

aplicativos. Grande parte deles pode ainda funcionar como visualizadores autónomos.  
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2.3.3 Web 3D 

Apesar do nome Web 3D estar intimamente relacionado com o consórcio com o 

mesmo nome [Web08] começou a ser utilizado como um rótulo que abrange em geral 

as tecnologias de realidade virtual não imersiva baseada na Internet e inclui mesmo as 

tecnologias proprietárias. 

 

Jacob Nielsen defendeu na sua coluna na Internet, Alertbox [Nielsen98] de uma forma 

bastante irónica que, dado os Humanos não terem olhos de lado como os sapos, o 3D 

(salvaguardando algumas situações) não adicionava somente dificuldades à 

navegação como era desnecessário. Defendeu também que os dispositivos como o 

rato e o ecrã funcionavam como dispositivos 2D e que as suas respectivas técnicas 

mais comuns de interacção como o drag e o scroll tinham sido desenhadas para 

manipulação 2D deixando os utilizadores confundidos quando interagiam num 

ambiente 3D, dado os controlos que permitiam voar e ampliar, interferirem com as 

tarefas mais básicas. Argumentava também que a baixa resolução dos modelos, a sua 

baixa fiabilidade e a necessidade dos downloads extra eram motivos para 

desencorajar a sua utilização.  

 

Em 1998 com a saída da Silicon Graphics do mercado dos conteúdos 3D interactivos 

na Internet [Dredge02], o formato VRML e o seu desenvolvimento ficou 

irremediavelmente condicionado e deixado ao cuidado somente de alguns entusiastas. 

 

Depois dos problemas ao nível de expansão e de certos pontos de vista 

particularmente críticos como o artigo de Jacob Nielsen citado anteriormente, que foi 

publicado na Internet no final de 1998 e posteriormente publicado em livro [Nielsen00], 

cuja crítica apesar de não ser orientada especificamente para o formato VRML não 

deixa também de colocar em causa a sua utilização e numa visão mais ampla talvez 

até a pertinência da sua existência. 

 

Com o aumento da conturbação, verificou-se também o afastamento deste tipo de 

formato das empresas em geral assim como, e principalmente, das ligadas aos 

conteúdos 3D interactivos.  

 



 

26 
 

Um dos casos mais mediáticos aconteceu em 2000 com a star-up boo.com. Em 

apenas seis meses de existência, os seus investidores perderam cerca de 185 milhões 

de dólares. O plano dos investidores passava por vender roupa de desporto e casual 

através da Internet, recorrendo à utilização de modelos 3D que os utilizadores 

poderiam rodar para visualizar todas as peças de roupa de todos os ângulos 

possíveis. Com deficiências graves ao nível do plano tecnológico e atrasos 

significativos, a promessa de lançamento do site para Maio de 1999 falhou e só em 

Novembro desse ano conseguiram ter o site disponível. Recorrendo a muito 

desenvolvimento tecnológico, a promessa de um site revolucionário redundou em 

dificuldades de acesso e as propriedades mais exigentes demoravam bastante tempo 

a carregar, mesmo com clientes que possuíam ligações rápidas. A decisão para fechar 

a empresa foi tornada pública em meados de Maio de 2000. Este caso da boo.com 

convenceu muitos investidores que o comércio electrónico e o formato Web 3D não 

produziam uma ligação feliz. Actualmente, boo.com é um site dedicado à reserva de 

viagens. 

 

Na realidade e relativamente aos formatos interactivos em geral, existiam nessa altura, 

dificuldades ao nível de largura de banda, limitações de plataforma e ao nível de 

ferramentas de autoria. Apesar de estas limitações não terem desaparecido 

totalmente, têm vindo a ser implementadas várias soluções tecnológicas, alternativas 

ao VRML e ao X3D que as tentam contornar.  

 

Em 2001, a Adobe lançou uma versão de teste do software Atmosphere que consistia 

numa ferramenta proprietária que permitia a criação de cenários 3D interactivos 

vocacionado para a criação de comunidades multi-utilizador. O software passou 

bastante tempo na fase de testes. Comprado no final de 1999 à empresa Attitude 

Software, era composto por um modelador, um visualizador para browser´s de Internet 

e continha ainda um servidor de conversação com outros utilizadores (chat). Durante a 

fase de testes foi disponibilizado gratuitamente.  

 

Apesar do sucesso registado inicialmente com a divulgação de um número de 500.000 

downloads no primeiro mês, o Atmosphere acabou por ser descontinuado no final de 

2004. Com um número limitado de vendas e apesar da notoriedade que atingiu, teve 

um fim bastante surpreendente com um comunicado [Adobe04] particularmente 

omisso por parte da Adobe.  
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Mais recentemente, a marca dotou o seu formato PDF de capacidades 3D mas que 

não têm relação nenhuma com o antigo formato do Atmosphere, [Šimánek06]. 

 

A criação de cenários interactivos 3D (fig. 14) com este software cessou porque a 

Adobe manteve os direitos e não permitiu mais a sua distribuição. 

 

 
Figura 14– Exemplo de uma cena do Adobe Atmosphere 

  

Actualmente existem diversas tecnologias e numerosas empresas que tentam fazer 

vingar a sua própria marca de Software interactivo 3D proprietário. Existem muitos 

formatos distintos mas a metodologia mais comum é a visualização num browser de 

Internet do ficheiro proprietário, após a instalação de um visualizador específico para 

esse formato. Os visualizadores e os próprios ficheiros relativos ao conteúdo, têm 

vindo a diminuir de tamanho e simultaneamente a largura de banda tem aumentado, 

factos que tornam a experiência de visualizar conteúdos 3D muito menos penosa do 

que acontecia antigamente. 

 

Uma das características dessas tecnologias emergentes é a tentativa de trabalhar 

segmentos específicos do mercado 3D interactivo como aconteceu com o formato 

Shockwave 3D, mais direccionado para o mercado de jogos na internet e com o 

formato Atmosphere mais vocacionado a criação de comunidades.  

 

A evolução que tem ocorrido ao nível das tecnologias de realidade virtual tem sido 

acompanhada pelo aparecimento de ferramentas para desenvolvimento de aplicações 

e respectivos formatos [Ribeiro08] que possuem um conjunto específico de 

funcionalidades e características particulares.    
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A tecnologia Turntool é um dos formatos que tem tido um grande desenvolvimento e 

expansão como tecnologia de visualização de conteúdos tridimensionais interactivos 

ao nível da Internet e está muito vocacionada para a visualização arquitectónica e para 

a apresentação de produtos. Lançado no início de 2002, tem obtido grande aceitação 

em particular pelo público relacionado com a criação e comunicação de conteúdos ao 

nível de modelos arquitectónicos.   

Apresenta-se com a forma de um Plug-in dirigido para os aplicativos de CAD e de 

animação mais relevantes como o Autodesk Viz, 3D Studio Max, Cinema4D, ArchiCAD 

e MicroStation e possibilita a exportação de ficheiros com a extensão TNT. É 

disponibilizado gratuitamente mas, neste caso, a visualização apresenta a tradicional 

marca de água.  

 

 
Figura 15– Imagem da aplicação Street View da Google, [Streetview08] 
 

Mal compreendidas de uma forma geral fora da comunidade de utilizadores 

[Burdea03], estas tecnologias têm vindo a sofrer grandes desenvolvimentos, não tendo 

contudo ainda atingido uma divulgação massificada. O aparecimento, no entanto, de 

aplicativos como o Google Earth e o Virtual Earth (programas de localização 

geográfica da Google e da Microsoft respectivamente) nas respectivas versões 3D 

funcionam também como visualizadores de conteúdos 3D. Associado ainda ao Google 

Earth na sua vertente Street View [Streetview08], propõe-se mesmo um passeio virtual 

por algumas das principais cidades do Mundo através de fotos tiradas ao nível da rua 

e que cobrem 360º no plano horizontal.  

 

Como estes produtos são desenhados para utilização de uma faixa alargada de 

público, conseguem de certa forma criar uma ampla habituação a estas tecnologias de 

visualização.  
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2.4 Tecnologia utilizada 

O sistema escolhido para a realização dos trabalhos inerentes a este documento 

pertence à tipologia designada anteriormente como Realidade Virtual no PC (Desktop 

VR). Permite a interacção com o conteúdo tridimensional através do computador, e 

integra-se em páginas convencionais de Internet. Sem necessidade de equipamentos 

extra, este tipo de formato apresenta a vantagem de chegar potencialmente a um 

público mais vasto através de uma página de Internet. 

 

Um sistema de realidade virtual não imersivo tem genericamente como objectivo 

principal comunicar um conjunto de informações ao utilizador de forma que o espaço 

seja percebido por este como simulado.  

O processo é controlado pelo sistema que possui uma descrição formal do espaço 

virtual e que gere as entradas e saídas do mesmo bem como um conjunto de regras 

de interacção. Os componentes principais de um sistema deste tipo são o software, o 

hardware e os sistemas de gestão de entradas e de saídas (I/O) que permitem 

responder às acções realizadas pelo utilizador.  

 

Mesmo neste tipo de sistemas, a forma como os componentes estão presentes pode 

variar substancialmente e condicionar decisivamente a opção da sua eventual escolha. 

A escolha do sistema mais adequado a cada caso é um processo muito complexo. A 

análise de resultados de testes efectuados a este tipo de tecnologias [Test08] permite 

a obtenção de informações que auxiliam o processo de selecção. Deve também existir 

um período de testes para validar a escolha. 

 

No decorrer dos trabalhos conducentes a esta tese foram testadas tecnologias de dois 

tipos diferentes: as que se apresentam de forma independente e portanto permitem a 

criação de ficheiros interactivos e as que estão associadas a aplicativos de modelação 

3D. Ao nível das primeiras foi experimentado o aplicativo de código aberto Blender e 

um aplicativo proprietário, o Adobe Acrobat 3D. A escolha de ambos deveu-se à 

introdução de novidades no âmbito da interactividade 3D.  

 

Com uma divulgação já bastante alargada o Blender é cada vez mais uma referência 

como ferramenta de modelação e animação 3D no panorama do software livre. Mais 

ainda a sua “máquina de criação de jogos” - game engine, possui grandes 

potencialidades ao nível da dinâmica física. No entanto ao nível da interactividade com 
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modelos de espaços interiores simulados a sua navegação revelou-se pouco intuitiva 

e também pouco ergonómica. A excessiva dimensão dos ficheiros, a sua integração 

com páginas de internet limitada, assim como a reduzida interactividade com o 

modelo, desaconselham a sua utilização, tendo em conta o objectivo específico a 

atingir, de execução de um protótipo com acentuadas características interactivas.  

 

 
Figura 16 – Imagem de ficheiro interactivo realizado no Blender 
 

A escolha do Acrobat 3D teve a ubiquidade do formato PDF como ponto forte. 

Vocacionado para o mercado CAD, é um produto que permite a visualização de 

ficheiros 3D integrados no formato PDF dirigido para um mercado de 50 milhões de 

utilizadores [Bartolo08], com a vantagem de poder integrar diversos tipos de 

informação.  

 

 
Figura 17– Imagem de um ficheiro com conteúdo 3D no Acrobat Reader 
 

A grande vantagem é permitir a interacção directa com o conteúdo tridimensional 

dentro do formato PDF. O Acrobat 3D está vocacionado para uma associação com 

formatos CAD, permitindo manipular diversas características particulares deste tipo de 
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formatos, como o controlo de visibilidade e dos níveis de informação, a 

disponibilização de diversos tipos de sombreamento e de iluminação da imagem. 

Contudo, a interactividade com o modelo é bastante reduzida e o sistema de 

visualização pouco vocacionado para a navegação 3D, facto que não aconselhou a 

sua utilização.  

 

Ao nível das tecnologias que se associam a aplicativos de modelação 3D foram 

experimentados o Click VR, o VR4Max, e também a tecnologia TurntooI.  

 

As duas primeiras tecnologias revelaram características semelhantes. Ambas 

proporcionaram uma qualidade de imagem razoável e uma navegação intuitiva e 

suficientemente ergonómica, mas apresentaram limitações ao nível da interactividade 

com o modelo. 

 

 
Figura 18– Imagem de uma cena realizada com o aplicativo ClickVR, [Codeblend08] 

 

 A tecnologia Turntool, pelo contrário [Test08], apresentou uma maior optimização ao 

nível dessas mesmas características.   

 

Apesar de existirem várias tecnologias disponíveis para execução de protótipos de 

realidade virtual não imersiva, foi dada uma especial atenção às tecnologias que se 

interligassem a ferramentas de modelação externas. A vantagem desse tipo de 

associação reside no facto de assim ser possível utilizar as valias já consolidadas 

desse tipo de aplicativos ao nível de modelação e através da exportação verificar as 

diferenças qualitativas do modelo final. Com recurso à utilização do mesmo aplicativo 

de modelação 3D e utilizando o mesmo modelo, torna-se também mais fidedigna a 

comparação entre formatos de exportação. 
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Os cenários virtuais contêm normalmente um número elevado de polígonos, a sua 

geometria é normalmente revestida com texturas e possuem também iluminação. Esta 

combinação de factores exige um grande poder de processamento [Ferreira08] e 

provocam normalmente grandes desafios aos sistemas de visualização.  

 

 
Figura 19– Imagem de uma cena realizada com o aplicativo Turntool, [Turntool08] 

 

Um dos parâmetros analisados foi precisamente a configuração mínima de hardware 

necessária para visualização deste tipo de formato. Verificou-se contudo que, para 

visualização de conteúdos, no caso específico da tecnologia Turntool, os requisitos 

eram extremamente baixos. A configuração recomendada é o processador Pentium II 

ou mais rápido, com o DirectX ou o OpenGL instalados e placa gráfica de 8MB RAM. 

Ao nível dos sistemas operativos é solicitada qualquer uma das versões da Microsoft a 

partir da versão Windows 2000.  

 

Outros parâmetros são também fundamentais na avaliação da eficácia deste tipo de 

tecnologias. As características que se revelaram mais importantes na tecnologia 

Turntool foram as seguintes: 

 

� Interactividade – permite realizar interactividade com o modelo através de API 

própria baseada na linguagem JavaScript. Mostrou capacidade de resposta às 

solicitações impostas. A resposta da interacção foi obtida em tempo real e não 

se verificou a existência do efeito de latência (atraso entre uma determinada 

alteração e a sua execução). 
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� Navegação – a movimentação pelos cenários virtuais testados revelou-se 

bastante controlável, estável e sem oscilação. Permite uma navegação 

bastante intuitiva e ergonómica.  

 

� Imagem – as imagens apresentam uma óptima qualidade, podendo a taxa de 

compressão ser controlada pelos utilizadores. As texturas são comprimidas 

com recurso a um algoritmo proprietário. 

 

� Visualizador – o ficheiro do visualizador é bastante pequeno para este tipo de 

aplicativos. O ficheiro autónomo, do visualizador na última versão [Turntool08], 

apresentava-se com 814 KB.  

 

� Carregamento do ficheiro – o carregamento do ficheiro é relativamente 

demorado e, em comparação com as restantes funcionalidades, é 

manifestamente a característica menos boa do conjunto. 

 

� Modelação – a modelação pode ser executada em diversos aplicativos de CAD 

como o ArchiCAD e o MicroStation ou de animação como o 3D Studio Max, o 

Autodesk Viz ou o Cinema4D. A exportação é bastante eficaz. Durante a 

exportação pode ser realizada directamente a integração com páginas HTML. 

 

A ferramenta Turntool distinguiu-se das restantes essencialmente ao nível de 

qualidade de imagem, diminuta dimensão dos ficheiros processados e acima de tudo 

ao nível das potencialidades que uma API própria permite ao nível de interactividade 

com o modelo. Comparativamente com outras tecnologias como o X3D e o VRML, em 

casos específicos como ao nível da selecção de modelador tridimensional, a 

ferramenta Turntool permite obter ganhos ao nível da flexibilidade.  

 

Segundo [Šimánek06], os programas mais utilizados ao nível da modelação 3D, não 

estão vocacionados para exportação de conteúdos X3D/VRML, facto que origina 

necessidade de ajuste nos modelos e consequentemente perda de tempo. Os 

modeladores directamente orientados para a criação de conteúdos X3D/VRML, são 

programas com capacidades limitadas em comparação com os programas de 

modelação 3D mais utilizados.  
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A vertente visual é uma componente importante deste projecto dado que a construção 

de um cenário virtual, suficientemente realista e detalhado, permite transmitir um maior 

sentido de autenticidade. A criação do conteúdo tridimensional é uma das partes mais 

importantes na criação de cenários virtuais. Quando não é possível criar um conteúdo 

com qualidade razoável, a tecnologia envolvida, por si só, não permite melhorar 

substancialmente o seu aspecto gráfico [Šimánek06].  

 

Para cumprir com o objectivo da criação de uma simulação convicente e 

simultaneamente possibilitar uma experimentação contextualizada, a realidade deve 

ser reproduzida da forma mais fidedigna possível. A utilização da ferramenta Turntool 

permite dar resposta a estas duas componentes permitindo, por um lado, a utilização 

de modeladores 3D robustos e de amplas capacidades e, por outro, interligar os 

modelos produzidos com enormes potencialidades ao nível da interactividade. O facto 

da qualidade de imagem obtida não comprometer a navegação é outra vantagem 

importante desta ferramenta. 
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3  Domótica  
 
 

 

 

“Less is more”, Mies Van der Rohe 

 

 

 

Este capítulo refere em termos gerais, a evolução que tem ocorrido ao nível dos 

sistemas de domótica. Em particular são analisados alguns projectos do arquitecto 

britânico Norman Foster que sempre procurou implementar nos seus projectos 

soluções tecnológicas orientadas para a sustentabilidade. Através de alguns projectos 

mais significativos sob esse ponto de vista, podemos verificar o nível da 

implementação de soluções tecnológicas e a consciencialização que tem ocorrido nas 

décadas mais recentes. São analisadas também as principais funções de um sistema 

de domótica e são caracterizados os seus principais componentes.  

 

O conhecimento das principais tecnologias utilizadas para construção dos sistemas de 

domótica e as suas vantagens e desvantagens permite construir uma imagem sobre o 

impacto que estas tecnologias têm sobre os edifícios e seleccionar aquela que se 

revela mais integrada. 
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3.1 Evolução tecnológica 

A evolução que se tem verificado ao nível das tecnologias de informação e 

comunicação tem tido uma notável influência na elevação dos padrões de vida. As 

exigências ao nível de conforto, segurança, gestão de recursos e comunicações têm 

vindo a alterar-se significativamente. 

 

De forma complementar, as tecnologias capazes de oferecer flexibilidade e 

capacidade de adaptação a novos requisitos, têm sido crescentemente procuradas e a 

resposta a esta solicitação resultou no conceito de “Edifício Inteligente”. 

 

A domótica numa perspectiva abrangente consiste na utilização de um conjunto de 

tecnologias e sistemas que, funcionando de uma forma integrada, permite a gestão de 

todos os recursos habitacionais. O termo deriva da junção entre a palavra latina 

“casa”, “Domus” e “Robótica” que deriva do checo “robota”, automação.  

 

A domótica é hoje uma tecnologia que alia as vantagens dos meios electrónicos aos 

meios informáticos com o objectivo principal de dotar as habitações com um sistema, 

que permite gerir os requisitos de segurança, conforto e comunicação entre outros, de 

uma forma integrada. A integração destes sistemas e equipamentos que normalmente 

seriam independentes, permite que o utilizador tenha uma vida muito mais facilitada e 

despreocupada. O objectivo [Cantero03] é controlar todos os serviços existentes mas 

de uma forma completamente autónoma. 

 

Os sistemas de domótica estão mais vocacionados para o contexto residencial mas 

podem também ser implementados em edifícios de maior escala permitindo facilitar a 

interacção entre os diversos dispositivos. Embora com níveis bem diferenciados de 

complexidade, especificações e requisitos, em ambos os casos é sempre necessária 

integração entre os diversos sistemas. Sem essa integração quer num edifício de 

escala reduzida, quer num edifício de grande escala, a gestão dos recursos sobretudo 

nos últimos, seria muito difícil de executar com eficiência.  
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A evolução tecnológica dos sistemas de domótica tem conhecido recentemente um 

grande desenvolvimento. O preço dos componentes tem vindo a diminuir permitindo 

que o leque de aplicações se alargue.   

 

Mas nem sempre foi assim. Até à década de 60, as necessidades mais prementes a 

serem resolvidas prendiam-se mesmo com a existência de habitação e com a 

imposição de padrões mínimos ao nível da sua salubridade e com o cumprimento de 

áreas úteis mínimas por compartimento e por habitação. Um dos contributos mais 

importantes para alcançar esse objectivo foi a entrada em vigor em 1951 do RGEU, 

Regulamento Geral das Edificações Urbanas [RGEU08]. 

À escala global foram surgindo nas diferentes décadas intervenções que por um 

motivo ou outro, se tornaram marcantes no desenvolvimento de soluções tecnológicas 

para os edifícios.   

 

Como exemplo da implementação de soluções tecnológicas nos edifícios, foram 

escolhidos alguns projectos do britânico Norman Foster, [Foster08]. Esta escolha 

deveu-se não só à vasta e significativa obra que este arquitecto tem vindo a 

desenvolver nas décadas mais recentes como pela inovação e preocupação de 

conjugação com os sistemas tecnológicos, que tornaram os edifícios em referências 

da época em que foram construídos.   

 

No início da década de 70, os computadores devido à sua dimensão, exigiam ainda 

atenções especiais. Em poucos anos os computadores como observa [Negroponte 95] 

mudaram-se de enormes salas com ar condicionado para os gabinetes, depois para as 

mesas e agora para os nossos bolsos e lapelas. 

 

Em 1970-71 o escritório da IBM em Cosham, Inglaterra, com a assinatura do 

arquitecto Norman Foster, foi o vencedor do prémio da associação de arquitectos 

britânicos, RIBA de 1972 [Jodidio01]. A citação do prémio RIBA, referia, em relação a 

este edifício, que através do exercício do engenho e da imaginação, a arquitectura 

podia ser originada a partir de uma situação comercial difícil. Grande parte do engenho 

e da imaginação dessa proposta foi precisamente construir o primeiro edifício com 

integração dos computadores no seu interior: até essa data era usual existir um 

edifício independente só para instalação dos computadores. Nesse edifício a 

integração foi possível reservando uma área de aproximadamente 15% dos cerca de 

10.900 m2 de área total para instalação dos computadores. A partir desta data e com o 
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objectivo de redução de custos, mas também devido à miniaturização dos 

equipamentos, os computadores passaram de uma forma gradual a fazer parte 

integrante dos edifícios.  

 

Na final década de 70, os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado 

foram os primeiros sistemas de edifícios a serem electronicamente controlados 

[Ferreira08]. Apareceram sistemas de controlo que, através de sensores, controlavam 

os equipamentos e davam resposta às alterações climatéricas.  

 

Durante a década de 80, outro edifício emblemático projectado também pelo arquitecto 

Norman Foster, foi a sede da Hong Kong and Shanghai Bank Company, na época 

considerado o edifício mais caro do mundo. Construído entre 1981 e 1986, o edifício 

com 47 pisos de acima do solo e com cerca 70.000 m2, localizado próximo da baía 

daquela cidade, possuía sistemas tecnológicos invulgares. Um desses sistemas 

consistia na utilização da água do mar, bombeada da baía através de um túnel 

subterrâneo, como refrigerante primário do sistema de ar condionado. Outra inovação 

consistia num sistema constituído por vinte dispositivos e cada um deles possuindo 

vinte e quatro espelhos colocados no topo do átrio central do edifício, controlados por 

computador para regulação da sua inclinação com base na posição solar. O objectivo 

desses espelhos era trazer luz natural para o interior do edifício e a regulação permitia 

optimizar esse efeito.  

 

Realmente, a gestão energética já se fazia notar e já era uma preocupação em 

edifícios com esta escala e com características de excepcionalidade, mas essas 

mesmas preocupações começavam a fazerem-se sentir ao nível da construção 

corrente. Os motivos da procura de eficiência energética estavam essencialmente 

relacionados com o aumento do preço do petróleo e com a recessão que se fazia 

sentir desde o início da década de 80. 

 

Conjuntamente com a procura de uma maior eficiência energética, começou a ser 

realizado o controlo ao nível da iluminação, temperatura e segurança. 

 

Na década de 90, outro edifício também de Norman Foster, e que espelha as 

preocupações que se faziam sentir nessa altura, é o edifício projectado para a 

companhia de electricidade francesa, EDF (Electricité de France), um edifício de 

escritórios de carácter regional, localizado em Bordeaux, França [Foster08]. Com uma 
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área de aproximadamente 7300 m2, o edifício, construído entre 1992 e 1996, reflectia 

já uma apurada “consciência energética”. 

 

O edifício da EDF emprega técnicas de controlo passivo do clima, integrando 

processos naturais de ventilação, através de janelas que se abrem automaticamente à 

noite, no verão, e se encontram localizadas nos alçados de quadrantes opostos leste e 

oeste. Foram também colocados sistemas de lâminas em madeira afastadas do 

edifício que permitem arrefecer os alçados através da sombra que provocam e 

funcionam como um envelope térmico. O edifício reutiliza a energia desperdiçada e 

possui um sistema de aquecimento e arrefecimento instalado no pavimento que, 

através da utilização de água a circular, permite manter constante a temperatura 

ambiente.  

 

3.2 Principais funções de um sistema de domótica 

No Triângulo de Maslow as necessidades de segurança e protecção são a segunda 

categoria a ser satisfeita depois das necessidades fisiológicas básicas. A necessidade 

de abrigo aparece inclusivamente muito próximo das necessidades fisiológicas 

[Bachman02].  

 

O habitar constitui sempre um problema. Quando a sociedade se encontrava fundada 

na pastorícia não se agrupava em aldeias ou cidades porque a própria alimentação 

humana dependia dos animais e dado que era obrigada a efectuar deslocações 

constantes das manadas e rebanhos o acompanhamento dessa transumância originou 

um modelo habitacional bastante precário. A sedentarização foi um longo processo de 

institucionalização e autonomização, que instituiu funções de administração e de vigia 

quer do território comum, quer das pessoas.   

 

Com o surgimento da sociedade sedentária, a casa naturalmente assumiu um papel 

preponderante. Os edifícios tornaram-se o palco das actividades humanas e 

representam, cada vez mais, um investimento maior de meios, porque também são 

maiores as expectativas em relação ao seu usufruto. A noção de qualidade de vida da 

casa de hoje está já muito distante das valências de simples abrigo da sociedade 

nómada.  
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Com a evolução contínua da electrónica e dos sistemas de informação, a perspectiva 

é que o papel da domótica seja cada vez mais proeminente e a sua integração no 

parque residencial seja cada vez mais acentuada. As principais áreas de intervenção 

de um sistema de domótica são compostas por quatro funções essenciais [Ferreira08] 

que, apesar de apresentarem alguns aspectos sobrepostos, visto que as categorias 

não são estanques, podem descriminar-se da seguinte forma:  

 

- Gestão energética   

- Segurança 

- Comunicações 

- Conforto 

 

Estas funções podem possuir diferentes níveis de investimento, de acordo com o 

retorno que se pretende obter de cada uma delas. A sua maior ou menor presença 

pode também ser determinada pela utilização que será dada ao edifício. 

 

3.2.1 Gestão energética 

A função gestão energética é responsável pela regulação da temperatura, controlo da 

iluminação, regulação da sua intensidade, gestão do consumo de cada 

electrodoméstico, integração do uso de energias renováveis para aquecimento de 

água ou mesmo produção de energia eléctrica e poupança energética através da 

optimização da relação entre conforto e consumo.  

 

As acções específicas de redução de consumos podem englobar o aproveitamento 

das tarifas de energia bi-horárias a optimização do consumo de energia tendo em 

conta a presença/ausência de hábitos e horários, a detecção de fontes de perdas nos 

sistemas de climatização como as associadas a portas ou janelas abertas e a 

suspensão da climatização desse sector e redução do consumo do ar condicionado 

perante a ausência de utilizadores numa determinada divisão. 

 

Podem ser também monitorizados os consumos de água e/ou gás por zonas para 

detectar possíveis fugas, desligar as luzes de uma divisão que se encontre vazia 

através de sensores de movimento e proceder ao aproveitamento da luz solar através 

da abertura de persianas em sintonia com a gestão do ar condicionado numa situação 
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por exemplo, de pré-aquecimento.  

 

3.2.2 Segurança 

A função segurança possui duas vertentes: uma no contexto da protecção de bens e 

outra ao nível da segurança de pessoas.  

 

Ao nível da protecção de bens, devem ser desempenhadas funções de vigilância 

contra intrusão através de sensores de presença e sensores magnéticos, de detecção 

de abertura de portas e janelas, detecção de inundações e fugas de gás, detecção de 

incêndios e respectiva resposta sobre os aspersores de emergência. Podem ainda 

efectuar uma simulação de presença na habitação, actuando sobre a iluminação e 

estores de determinadas divisões a uma determinada hora ou de forma aleatória, ou 

ainda repetindo as acções gravadas dos dias anteriores.  

 

Na vertente da segurança pessoal devem ser desempenhadas funções de iluminação 

automática actuando sobre luzes de presença, alarmes de emergência médica em 

caso de existência de pessoas com necessidades especiais, monitorização de 

actividade com envio de sinal de alerta quando se verificam intervalos de tempo muito 

longos sem qualquer ocorrência de movimentos e monitorização de actividade 

cardíaca e respiratória. 

 

3.2.3 Comunicações  

Destacam-se, neste contexto, as funções de integração de comunicações, 

comunicação interna, partilha de recursos informáticos, controlo da instalação de 

domótica através da implementação da tecnologia GSM com possibilidade de envio de 

mensagens de aviso em situações de alarme e também funções de controlo através 

de um browser de internet. 

 

3.2.4 Conforto  

Permite facilitar rotinas diárias através de programações horárias de diversos 

equipamentos e controlo da iluminação. Por exemplo, as luzes exteriores podem 

acender automaticamente quando começa a escurecer ou executar cenários pré-
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configurados de iluminação envolvendo áreas distintas da casa, nomeadamente em 

cenário de jantar em que as luzes sobre a mesa são configuradas para intensidade 

máxima enquanto as da periferia disponibilizam uma intensidade reduzida. 

 

Podem também ser implementadas funções de rega automática através de um 

sistema com temporizadores que podem ser programados para regar as plantas um 

número determinado de vezes ao dia ou através de sensores de humidade colocados 

sob o solo que podem aferir o nível de humidade e evitar que o sistema accione se 

tiver chovido. 

Outras funções são ainda possíveis como abertura e fecho automático de portas, 

controlo de equipamento de áudio e vídeo e até envio de funções de aviso se por 

exemplo um electrodoméstico tiver ficado ligado por esquecimento. 

 

3.3 Impacto dos sistemas na arquitectura  

Devido à necessidade de incorporação de sistemas tecnológicos, a arquitectura tem, 

naturalmente vindo a sofrer significativas alterações. Será talvez um novo patamar 

caracterizado pela cada vez maior assimilação de tecnologia e maior interactividade 

como se fossem máquinas para habitar. 

 

Antes da revolução industrial os edifícios eram essencialmente constituídos por 

paredes e tecto. Ainda de matriz acentuadamente rural, eram desprovidas dos 

equipamentos e sistemas, mesmo dos mais elementares. Depois da revolução 

industrial os edifícios sofreram alterações profundas com a instalação de sistemas de 

abastecimento de água canalizada, redes de saneamento e rede eléctrica. 

 

Posteriormente, foram adicionados sistemas de ventilação, redes de ar condicionado e 

outros sistemas mecânicos como elevadores. Actualmente os edifícios têm que 

incorporar novos sistemas e dispositivos electrónicos que surgem com o objectivo de 

proporcionar uma maior qualidade de vida aos seus utilizadores. Os edifícios contêm, 

cada vez mais, maiores áreas técnicas para albergar todos os requisitos. 

 

A integração dos novos sistemas já não é tão simples como acontecia anteriormente 

com a implementação das redes de infra-estrutura básica. Como o ritmo das 

mudanças tecnológicas exige mais flexibilidade e acesso mais facilitado a todos os 
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locais, verifica-se uma cada vez maior dificuldade na distribuição e concatenação dos 

diversos sistemas, dado o aumento da infra-estrutura e a sua maior distribuição ao 

longo de todo o edifício [Michell00].  

 

As diferentes características dos diversos sistemas produzem impactos diferenciados 

nos edifícios e, devido a esse facto, devem ser ponderadas cuidadosamente. O âmbito 

da execução do sistema muda consoante o grau de adequabilidade que se pretende 

obter com o edifício. Se o sistema de domótica for estudado numa fase ainda de 

projecto do edifício, a opção de escolha é mais alargada do que numa instalação em 

um edifício pré-existente. 

 

Para execução de sistemas de domótica encontram-se disponíveis diferentes 

tecnologias. As duas mais utilizadas no nosso país são a tecnologia X10 e a KNX/EIB.  

 

A tecnologia X10 surgiu na década de 70 e foi desenvolvida pela empresa Pico 

Electronics Ltd, em Glenrothes, Escócia [X10]. O seu nome ficou a dever-se ao facto 

de ter sido o décimo projecto da empresa.  

A patente foi adquirida mais tarde pela empresa com o mesmo nome (X10, Ltd.) e 

expirou em 1997. O X10 é, actualmente, um protocolo aberto.  

 

É vasto o número de empresas que comercializam produtos que têm como base esta 

tecnologia. Tem tido bastante sucesso na Europa e nos EUA devido, essencialmente, 

ao seu custo reduzido e facilidade de instalação, dado utilizar a rede eléctrica existente 

como meio de comunicação, mas também pelo facto da maior parte dos módulos 

serem Plug&Play. A grande variedade de módulos e interfaces X10 potencia também 

a sua expansão. 

 

As principais desvantagens desta tecnologia prendem-se essencialmente com a baixa 

velocidade de comunicação, com a baixa fiabilidade do protocolo e com o número 

limitado de dispositivos que é possível instalar. 

 

Contudo, em situações de remodelações ou recuperações, ou mesmo no contexto de 

edifícios classificados com restrições de intervenção, é uma tecnologia a ter em conta.  

 

O EIB/KNX é uma tecnologia desenvolvida por um consórcio de empresas. A Konnex 

Association, detentora do standard aberto KNX, é uma organização internacional sem 
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fins lucrativos que veio substituir e alargar a tecnologia anterior denominada por EIB 

(European Instalation Bus). A tecnologia EIB/KNK em virtude de ser uma solução 

normalizada internacionalmente, tem grande implantação no mercado.   

 

A norma KNX, devido ao facto de ser uma fusão de três sistemas já existentes 

anteriormente, apresenta como vantagens a robustez e funcionalidade e o facto de 

permitir a execução de sistemas de grande dimensão. Os pontos mais desfavoráveis 

desta tecnologia prendem-se com custos elevados do equipamento e complexidade 

das instalações. 

 

Dado que é suportada por diversos tipos de meios de comunicação, como por 

exemplo, o par entrançado, a rede eléctrica, IP, rádio frequência e infravermelhos além 

da interligação possível a outros meios de comunicação como o GSM, já permite ser 

implementada num largo espectro de edifícios com os mais diferentes tipos de funções 

[Ferreira08]. 

 

3.4 Ambientes inteligentes 

A proliferação e célere incorporação “inteligente” de meios tecnológicos no âmbito dos 

edifícios estão a fazer avançar a domótica para novos patamares. Uma das principais 

preocupações é dotar os espaços de mais funcionalidades e necessariamente também 

de maior conforto dando assim origem a ambientes inteligentes. As funcionalidades 

adquirem novos contornos e são invertidos os papéis. Já não são os utilizadores que 

precisam de se adequar ao ambiente mas o contrário, isto é, o ambiente molda-se às 

pessoas de forma automática e transparente. 

  

Os seguintes cenários permitem obter exemplos da aplicação deste princípio: quando 

o sistema detecta um determinado utilizador através da leitura de dados biométricos, 

coloca a sua música preferida a tocar e com o volume adequado para esse utilizador; 

pode também sintonizar automaticamente o canal de televisão seu preferido. Contudo, 

se o utilizador receber uma chamada telefónica o som da televisão é automaticamente 

diminuído.      

 

A Inteligência Ambiente é a evolução natural da domótica [Roldán07] e será só uma 

questão de tempo e custo até começar a ser implementada em grande escala no 
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contexto habitacional. Este conceito baseia-se na criação de um ambiente com 

características de adaptabilidade, não só às necessidades e requisitos do utilizador 

(sem interferir contudo na sua vida [Friedewald04]), mas também às necessidades do 

próprio ambiente. 

 

Neste conceito, os equipamentos tecnológicos misturam-se com a sua envolvência e 

integram os aparelhos de uso quotidiano, pelo que apresenta novas qualidades como 

a transparência e interactividade. Trata-se da recuperação de uma ideia antiga sobre a 

ubiquidade dos computadores: no início dos anos 90, segundo [Weiser91], a 

tecnologia iria tornar-se mais invisível, iria misturar-se progressivamente com o 

quotidiano e tornar-se-ia indistinta do seu contexto. Com a Inteligência Ambiente, 

temos a recuperação do conceito sobre a ubiquidade dos computadores, mas com a 

interacção Homem-máquina centrada no utilizador. 

 

As características principais destes sistemas residem na integração e conectividade de 

dispositivos, adaptação de infra-estruturas de redes móveis sem fios para receber 

novas aplicações e serviços. O sistema deve ser seguro e estar preparado para 

proteger os utilizadores e o próprio sistema de avarias; deve possuir sistemas que 

possam identificar o utilizador e definir as suas necessidades. Deve possuir 

características de adaptabilidade e estar preparado para responder a alterações 

efectuadas pelo utilizador; deve ainda, segundo [Carolis05], procurar activamente 

maneiras para optimizar os processos de trabalho e redução de custos. 

 

Le Corbusier defendia no início dos anos 20 que as casas eram máquinas para viver. 

Defendia que os edifícios deveriam ser construídos adoptando o meios de produção 

em massa que já eram então utilizados pela indústria automóvel. A Arquitectura 

deveria ser tão eficiente como uma linha de montagem numa fábrica. Chegou a propor 

através do Plan Voisin, demolir por completo a cidade de Paris, conservando apenas 

os edifícios históricos, que ficariam envolvidos por zonas verdes e tornar a reconstrui-

la segundo os princípios do modernismo [Lamas00]. 

 

A utopia da cidade moderna, no aspecto físico e expressa no desenho urbanístico da 

cidade ideal, só faz hoje sentido se analisada à luz de um fascínio por um mundo 

novo, tecnológico, evoluído, no qual um dos símbolos máximos era precisamente o 

automóvel. Apesar de muitas das ideias de Le Corbusier pertencerem à ortodoxia do 

urbanismo moderno [Goitia92], a obsessão pelos aspectos funcionais revelou-se de 



 

46 
 

facto utópica. Numa leitura mais particular, a tentativa de introduzir tecnologia sem 

contexto, só pelo seu cariz intrínseco, tecnologia pela tecnologia, não resultou nessa 

altura nem resulta actualmente.  

 

Porque, de facto, as casas não são máquinas para viver nem são um combinado de 

tecnologia, os sistemas tecnológicos só fazem sentido se analisados e orientados para 

o utilizador. Com a agitação da vida contemporânea, o repouso, o lazer, o 

entretenimento e a convivência são funções cada vez mais procuradas na habitação 

porque apesar de tudo, ainda é o local onde as pessoas passam a maior parte do seu 

tempo. As casas possuem, cada vez mais, um maior grau de sofisticação conseguido 

à custa de sistemas tecnológicos que através da interacção visam suprir as 

necessidades dos utilizadores.   

 

As expectativas dos utilizadores que têm a percepção que a incorporação de 

tecnologia nas suas casas proporciona um aumento de qualidade de vida não podem, 

nem devem ser defraudadas. 

 

O facto de a tecnologia estar cada vez mais presente, mas de uma forma cada vez 

mais transparente assim como o facto de aparentemente precisarmos de um 

incremento ao nível das redes para aumentar a liberdade de acção, não deixa de ser 

uma característica interessante de observar. 

 

Sem dúvida as novas tecnologias alteraram a nossa maneira de viver nas últimas 

décadas. A domótica já não é somente um conceito abstracto mas, cada vez mais, 

uma realidade que se está a tornar progressivamente uma necessidade. 
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4  Modelo Tecnológico 

 

 

 

 

 

“Pátria é o sítio onde estão as minhas pernas”, Ditado Romano 

 

 

 

É possível aprofundar conhecimento sobre uma determinada temática através da 

utilização de espaços de simulação. Torna-se mais fácil antever qual o impacto que o 

funcionamento de um determinado equipamento ou sistema poderá provocar nesse 

contexto.  

 

A execução de espaços de simulação virtuais apresenta diversas vantagens em 

detrimento aos modelos reais. Em áreas de rápido desenvolvimento, é mais fácil e 

mais vantajoso financeiramente acompanhar a evolução através de um modelo virtual 

onde as alterações são mais fáceis de realizar e a adaptação necessita de ciclos mais 

curtos para incorporar as novidades mais recentes. 
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Na execução de um modelo virtual, devem ser respeitados alguns princípios 

metodológicos de forma a assegurar um desenvolvimento estruturado do mesmo. 

 

4.1 Metodologia para criação de um protótipo 

A construção de um sistema de visualização tridimensional em tempo real, baseado 

em realidade virtual não imersiva no âmbito da domótica, implica uma clara definição 

das linhas orientadoras, quer ao nível da execução da geometria tridimensional quer 

ao nível da caracterização dos limites da interacção. 

 

Como referido anteriormente, o objectivo a atingir é possibilitar aos utilizadores a 

obtenção de um conhecimento contextualizado e uma familiarização relativamente aos 

processos, funções e potencialidades dos sistemas de domótica. 

 

A criação do protótipo insere-se num contexto de demonstração e divulgação dos 

sistemas de domótica. O ambiente de demonstração pode servir para informar melhor 

o processo de selecção de uma determinada tecnologia em detrimento de outra por 

parte de um público directamente relacionado com a sua implementação como 

arquitectos ou engenheiros. A simulação de uma casa inteligente, possibilita a 

diversos profissionais uma ferramenta de simulação e controlo para se perceber o 

impacto da tecnologia no dia-a-dia das pessoas [Carolis05]. Pode também servir ao 

cliente final que pretende conhecer melhor a relação custo/benefício que pode obter 

com essa aplicação.  

O cenário de treino também não é de excluir, visto que uma simulação deste género 

pode também ser trabalhada no sentido de funcionar como complemento do manual 

de informações do sistema.  

O ensino da domótica pode beneficiar da utilização de um simulador com estas 

características necessitando, contudo, da implementação, de outras potencialidades 

como, por exemplo, introdução de módulos suplementares de simulação de controlo e 

programação dos equipamentos entre outros. Sobre a utilização de simuladores para o 

ensino da domótica, as vantagens da manipulação, mesmo em contexto educativo, 

são positivas porque as acções que os estudantes executam de manipulação directa 

dos equipamentos conduzem a um refinamento dos mecanismos de aquisição de 

conhecimentos [Cantero03]. Refere inclusivamente que através da manipulação 

directa, as vantagens são claras, rápidas, reversíveis e sem necessidade de 
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memorização. Adverte contudo para a limitação do grau de liberdade que os 

simuladores devem conter para os tornar tão reais quanto possível. Se o grau de 

liberdade de acção de um simulador for muito limitado a semelhança com a realidade 

é menor.  

 

A pertinência da execução de uma simulação tridimensional interactiva neste âmbito 

está relacionada com diversos factores. Os mais relevantes prendem-se com: 

 

� Preço dos sistemas e equipamentos. Um dos obstáculos para a execução de 

ambientes de simulação reais é precisamente o montante de investimento 

necessário para a sua execução. 

 

� Tempo de execução. É mais rápido implementar uma aplicação de simulação 

tridimensional interactiva do que construir um modelo físico. 

 

� Visão integrada e global. Mesmo sem dispor dos dispositivos físicos é possível 

uma melhor compreensão do seu funcionamento e também uma maior 

percepção da sua interligação. 

 

� Interacção entre a pessoa e o ambiente. Através da simulação é possível 

compreender melhor as relações que se desenrolam entre a pessoa que utiliza 

o sistema e o ambiente que a rodeia. 

 

� Análise do comportamento dos sistemas. Perante a percepção do seu 

funcionamento é possível desenvolver estratégias para realização de 

alterações, implementação de melhorias ou mesmo resolução de eventuais 

conflitos.  

 

� Realização de testes. A execução de provas e testes antes da construção do 

sistema permite também a realização de acertos ou correcções ainda na fase 

de projecto e essa acção pode ter implicação directa na diminuição de custos 

da obra final, porque permite a apresentação de orçamentos mais aferidos. 

 

� Ubiquidade de acesso. A vantagem do acesso através de uma página de 

internet permite tirar partido da interacção com o modelo em qualquer parte e 

por qualquer interveniente. Se o modelo não fosse acessível através da 
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utilização dos dispositivos de entrada mais comuns como o rato e o teclado o 

acesso à interactividade seria mais limitado. Assim é possível ter acesso ao 

modelo mas sem os custos associados aos dispositivos que permitem a 

imersão. 

 

Segundo [Andrade99] o roteiro para a construção de mundos virtuais deve conter as 

três características fundamentais enunciadas por Aristóteles: Logos ou estrutura geral 

presente na apresentação do simulador; Pathos, drama ou conflito existente na fase 

de confrontação e usufruto do modelo; Ethos, implicação da história ou dedução lógica 

da resolução.  

 

� O Logos apela à lógica e à razão; tendencialmente, os documentos distribuídos 

pelas empresas ou companhias contêm esta característica.  

 

� Pathos apela à emoção e a publicidade utiliza bastante esta componente. 

 

� Ethos é a referência baseada essencialmente na credibilidade do autor. Um 

documento com características Ethos baseia-se em grande parte na reputação 

do seu autor. 

 

O objectivo da presença equilibrada dos três componentes principais dos estilos de 

retórica é concorrer para a criação de um contexto convicente.  

 

No domínio da concretização, segundo [Stanney02], a metodologia de 

desenvolvimento de projectos de realidade virtual envolve diferentes fases que podem 

ser descriminadas da forma seguinte: 

 

� Fase de preparação, através da definição dos objectivos a atingir, dos atributos 

a implementar e da análise de tecnologias alternativas. Devem também ser 

definidas nesta fase prioridades e restrições às tarefas a implementar.  

 

�  Fase de análise. Distribuição de funções, análise de tarefas em interligação 

com as necessidades e características do perfil de utilizador.    
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� Fase de especificação, com a hierarquização das prioridades e objectivos a 

atingir. Devem também ser definidos os requisitos relacionados com o 

equipamento a adquirir em função das tarefas virtuais a desempenhar.  

 

� Fase de criação, execução da configuração do sistema e especificação da 

aparência é construído o mundo virtual e posteriormente é testado.  

 

� A fase de implementação envolve a utilização do mundo virtual e o 

desempenho de tarefas específicas.  

 

� A fase de avaliação envolve o teste do mundo virtual ao nível da usabilidade e 

de comparações entrada/saída ou seja a avaliação analisa a transferência de 

conteúdos do cenário virtual para o mundo real. 

 

Com o objectivo de optimizar o processo de criação do protótipo, foi adoptada a 

metodologia de desenvolvimento de projectos de realidade virtual anteriormente 

descrita.  

Inicialmente, na fase de preparação, foram definidos os objectivos gerais a atingir com 

a execução do protótipo e com a execução do modelo interactivo (cap. 1). Foi 

realizada também a análise comparativa de diferentes tecnologias. 

Na fase de análise foram implementadas e testadas diversas funções independentes. 

Foi estudada a distribuição de funções de acordo com a análise dos objectivos 

enunciados. Essas funções tiveram sempre o enquadramento dado pelas linhas de 

actuação pré-definidas.    

Na fase de especificação, foi executada a concatenação de várias funções que 

funcionavam de forma independente. Foi definido também nesta fase qual o seu grau 

de importância e qual a sua forma de interligação.  

Durante a fase de criação, foi executada inicialmente a modelação tridimensional e 

posteriormente executado o ajuste da vertente visual. Depois de obtido o aspecto 

gráfico pretendido, foi efectuada a afinação da interligação das diferentes funções. 

Foram realizados também os primeiros testes de navegação e de interacção com o 

modelo completo. 

Na fase de implementação foram realizadas diversos testes. Foi percorrido todo o 

espaço virtual existente na tentativa de encontrar eventuais anomalias na geometria 

em particular ao nível da detecção de colisões e foram testadas também todas as 

funções de interactividade. Foi também testada a interligação das funções 
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implementadas. Depois seguiu-se a fase de disponibilização pública através da 

publicação do protótipo final na internet.  

 

Na fase de avaliação foram executadas funções específicas no protótipo ao nível da 

navegação e interacção. Posteriormente, a realização de testes de usabilidade 

permitiu obter informações ao nível da avaliação geral do protótipo. 

Na prática verifica-se que as fases não são herméticas e ocorrem com frequência 

pequenas alterações ao ciclo de desenvolvimento. Podem inclusivamente ser 

repetidas partes das fases do processo quando se verifica, por exemplo, a 

necessidade de alteração de uma determinada característica no modelo que tenha 

implicação directa nos pressupostos assumidos inicialmente.  

 

4.2 Princípios orientadores para a criação do modelo 

tridimensional interactivo 

Como o modelo tridimensional interactivo é parte mais importante do conjunto do 

protótipo executado, torna-se importante destacar algumas das suas linhas 

orientadoras.  

 

� Para facilitar o relacionamento entre os utilizadores e o modelo foi simulado o 

programa convencional da habitação. A metáfora proposta é a chegada a uma 

casa que não conhecemos, mas cujo programa obviamente nos é familiar. 

Assim, o modelo tridimensional contém os compartimentos tradicionais hall, 

sala, cozinha e quarto, entre outros que simulam as instalações sanitárias e 

espaços de arrumos.  

 

� A envolvência favorece o relacionamento [Kalay04]. A presença de alguns 

elementos como escadas e portas entre outros transmitem uma imagem de um 

ambiente familiar e de confiança. O contrário verifica-se por exemplo nos filmes 

de ficção científica nos quais os elementos convencionais como as portas, ou 

não existem, ou têm um funcionamento completamente diferente das portas 

convencionais.  

 

� No mundo real as deslocações das pessoas acontecem com um determinado 

objectivo. No protótipo a experimentação dos sistemas é também um aspecto 
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importante a este nível, porque cumpre esse objectivo de fornecer uma razão 

para o seu usufruto que não somente o de passeio. 

 

� O modelo deve possibilitar um nível de envolvimento que forneça ao utilizador 

um sentimento de presença. Contribui muito para este factor a manipulação 

das características da navegação. A velocidade de deslocação e a forma como 

é realizada tem que imitar, tanto quanto possível, as deslocações físicas de 

movimento perante cenários reais semelhantes. 

 

� As relações espaço-tempo são simuladas mas o utilizador deve conhecer 

sempre a sua localização. O modelo deve possuir referências indeléveis que 

permitam ajudar o utilizador neste contexto. Essas referências podem assumir 

contornos diferentes, quer através de pontos notáveis fortes como as escadas, 

quer através da colocação de materiais diferentes em paredes, quer mesmo 

através da inclusão de mobiliário ou até mesmo através da colocação de 

quadros nas paredes. 

 

� A noção de localização permite também a criação de um contexto para a 

actividade a desenvolver. A noção de “interior” e “exterior” é relevante porque 

está associada a funções específicas. Não pode existir qualquer tipo de 

ambiguidade entre exterior e interior. A fronteira tem que estar bem definida 

para que, quando se pretende visualizar uma determinada função, seja fácil a 

associação ao local onde a mesma poderá ocorrer.  

 

� O modelo deve também transmitir um sentido de autenticidade e permitir o livre 

arbítrio ao utilizador. O sentimento de autenticidade deve ser maior do que na 

visualização de uma animação. 

 

� O espaço deve permitir a sua apropriação e conferir ao utilizador um 

sentimento de posse através da possibilidade de controlo e adaptação das 

condições da sua envolvência virtual.  

 

� Deve também ser possível realizar uma série de experiências sendo possível 

escolher por exemplo inúmeros pontos de vista e controlar todos os 

equipamentos e sistemas existentes.  
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� O modelo deve ser convidativo, os seus espaços acolhedores, suficientemente 

detalhados e tanto quanto possível memoráveis. 

 

O relacionamento que o utilizador desenvolve com o modelo é tanto maior quanto 

maior é o realismo da navegação e o realismo do modelo que serve de suporte a essa 

navegação. A sensação de imersão com a qual o utilizador se vai deparar depende em 

grande parte das características do modelo tridimensional. Essas características 

permitem uma comunicação mais eficaz dos conteúdos.  

Se for realizado com sucesso, este processo de transferência de informação do 

emissor para o receptor através deste meio de transmissão fica então completo. 

 

4.3 Objectivos a atingir 

Ao nível da navegação e interactividade e desempenho dos sistemas de domótica 

pretende-se genericamente atingir os seguintes objectivos com a construção do 

modelo tridimensional interactivo [Stanney02]: 

 

� Possua características de realismo. A realidade é repetida de forma fidedigna 

no cenário virtual. 

 

� Apresente um grau de pormenor compatível com o tipo de objecto 

representado. O grau de realismo pode chegar ao desenho do parafuso mas 

esse tipo de detalhe só faz sentido se tiver presença visual no cenário. Caso 

contrário só serve para acrescentar polígonos desnecessários ao modelo e 

dimensão desproporcionada ao ficheiro. 

 

� Transmitir ao utilizador a sensação de imersão e presença. O utilizador deve 

“sentir” que está num cenário virtual.  

 

� Permitir um envolvimento do utilizador com o modelo virtual. Inicialmente 

através do processo de exploração e posteriormente através de acções de 

interacção com os sistemas presentes o utilizador deve sentir-se envolvido com 

as suas ocupações. 
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� Proporcionar uma resposta capaz ao nível da interactividade. O modelo virtual 

deve responder prontamente às acções do utilizador.  

 

� Permitir uma navegação estável e sem oscilações. Deve permitir a navegação 

de uma forma tranquila, sem sobressaltos e sem alterações de velocidade em 

deslocações lineares. 

 

� Apresentar uma robustez adequada. Deve possuir suficientes capacidades 

para permitir responder correctamente em todos os limites operacionais às 

solicitações do utilizador. 

 

A forte componente visual presente neste tipo de tecnologias permite que um público 

alargado se sinta atraído para a sua utilização, pese contudo ainda a estranheza 

perante a navegação tridimensional que continua a ser ainda pouco usual na 

interacção com os conteúdos. 

 

O universo de potenciais utilizadores é alargado, porque não é preciso possuir 

conhecimentos específicos prévios sobre estas tecnologias, nem é necessário 

qualquer tipo de equipamento específico para ter acesso aos conteúdos, como foi visto 

anteriormente. A utilização deste tipo de tecnologias permite a realização de 

experiencias dinâmicas, interactivas, ou seja multi-facetadas. 

 

4.4 Implementação das funções de domótica 

Segundo [Ko08], uma aplicação de realidade virtual tem que permitir interactividade, 

desenrolar-se em tempo real e ser imersiva. Deve possibilitar uma interacção realista 

através de dispositivos de entrada que sirvam de suporte à manipulação, operação e 

controlo de objectos no espaço virtual. Essas mesmas operações devem ter uma 

reacção em tempo real, instantânea para serem o mais convicentes possíveis e devem 

providenciar uma sensação de imersão que pode ocorrer somente a nível visual ou 

recorrer também a outros dispositivos, mas que deve permitir ao interlocutor 

movimentar-se e ver em todas as direcções. 

 

A movimentação livre, bem como os aspectos relacionados com a interacção e com a 

navegação, foram alvos de atenção especial como foi já referido. Contudo, com o 
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objectivo de tornar o modelo convicente também foram trabalhados os equipamentos e 

os sistemas de domótica no sentido de darem uma resposta o mais verosímil possível. 

Existem vários elementos que são desenhados só com esse intuito, o de conferir 

realismo ao cenário. 

 

Normalmente não chove no espaço virtual. No espaço virtual não são precisas janelas 

nem paredes porque não há intempérie, nem alteração de temperatura porque 

também não existem estações. Não são precisos pavimentos porque não existe 

gravidade, nem lajes de tecto porque normalmente não chove no espaço virtual. 

Porém, a necessidade de contexto resulta na construção de paredes e janelas e são 

colocados pavimentos, uma vez que a gravidade é simulada; e são também 

construídos tectos, porque se pretende simular a existência de chuva. Permitiram 

aumentar o realismo a inserção de alguns alarmes e outros elementos relativos aos 

equipamentos de domótica. 

 

Basicamente existem três tipos de elementos domóticos: sensores, actuadores e 

sistemas ou controladores [Cantero03]. 

 

Os sensores, também denominados receptores, são os dispositivos capazes de 

adquirir informação quer de acção humana, quer sobre fenómenos físicos. Exemplos 

destes dispositivos incluem interruptores de actuação manual, detectores de presença 

(intrusão), detectores de proximidade, bem como detectores de gás, fumo, incêndio, 

inundação, luminosidade e humidade. 

 

Na tentativa de dar cumprimento à premissa de [Weiser91], também no modelo 

tridimensional se deve tornar a tecnologia o mais transparente possível e, na medida 

do exequível, indistinta do seu contexto. Assim, elementos como os sensores, que na 

vida real já passam muito despercebidos e cuja tendência é mesmo desaparecerem 

dada a progressiva miniaturização dos seus componentes, não devem ser 

representados. 

No modelo, para os sensores cuja activação requer a ocorrência de um determinado 

fenómeno físico, foi necessário implementar uma simulação da actuação desses 

sensores. Assim, existe um quadro designado por “Gerador de eventos” onde é 

possível activar a actuação do detector de inundação, dos detectores de fumo, de 

inundação e de intrusão, bem como verificar o estado em que se encontram estes 

sensores. 
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Os actuadores são os elementos que permitem a execução de determinadas acções 

ou funções, como sejam o abrir ou fechar persianas, os sistemas de iluminação, de 

aquecimento, de rega, de alarme, ou ainda os sistemas que permitem disponibilizar 

informação, indicadores luminosos ou geradores de mensagens.  

 

As funções que os actuadores realizam também são simuladas: aquecimento, controlo 

de equipamentos, iluminação, persianas, abertura e fecho automático de portas e 

alarme de intrusão. No caso dos eventos, a simulação da actuação desses elementos 

está presente quando é referido, por exemplo, que a água foi cortada ou a 

electricidade desligada. 

 

Os sistemas ou controladores processam a informação obtida através dos sensores e 

com base em programação adequada activam ou desactivam os actuadores. No 

modelo foram assim implementadas diversas funções de controlo como ligar/desligar 

dos sistemas de iluminação de forma manual ou automática, no controlo de rega, no 

sistema de alarme, de inundação, de detecção de fumo e de incêndio. 

 

No caso da rega automática também simula a existência de um sistema de controlo 

que processa informação proveniente dos sensores. Quando o sistema se encontra 

em modo automático e o evento que dá início à chuva é activado, são simuladas três 

tarefas. Num primeiro momento é simulada, como foi dito anteriormente, a recolha de 

informação dos sensores de humidade; depois, num segundo momento e através de 

programação, essa informação é analisada e, perante a existência de um grau de 

humidade alto devido à precipitação entretanto ocorrida, é também simulada uma 

resposta através dos actuadores: desliga-se a rega, numa óptica de economia de 

recursos através da gestão eficiente de energia.   

 

Em relação às simulações de inundação, detecção de fumo e de incêndio em 

particular, as principais preocupações prendem-se mais com a demonstração de um 

evento que pode ocorrer e com a resposta dada por parte de um sistema de domótica 

com estas características. Segundo [Slater02] e perante precisamente uma 

experiência de fogo na cozinha virtual, quanto maior for a sensação de imersão maior 

a reacção física a esse estímulo porque é também maior a sensação de presença. 

Contudo, na implementação destes eventos foi dada mais importância ao modo de 
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funcionamento com o objectivo de elucidar o utilizador sobre as características, 

implicações e interligações com outros sistemas.   

 

 

4.5 Simulação de funções 

Pretende-se implementar, no modelo tridimensional correspondente aos trabalhos que 

este documento refere, um conjunto de funções que permitam dar a conhecer algumas 

das características principais dos sistemas domóticos.  

Assim, foram definidas algumas acções, enquadradas no âmbito das quatro funções 

essenciais descritas anteriormente (subcapítulo 3.2) e que se encontram 

implementadas de forma integrada no protótipo. Também neste exemplo existem 

alguns aspectos sobrepostos visto que as categorias não são estanques. 

 

Ao nível da gestão energética é simulada a detecção de fugas de água. O controlo da 

iluminação completa-o e encontra-se implementado no compartimento da sala na zona 

lateral de circulação, com a colocação de sensores movimento que, uma vez activados 

pela passagem do utilizador ligam fontes de iluminação. Os projectores devem voltar 

ao estado de desligados quando não for detectado movimento.  

A acção específica de redução de consumos está ainda presente na simulação do 

automatismo da rega. Se a simulação de rega estiver a funcionar, esta é parada 

quando é activado o gerador de eventos que sinaliza o aparecimento de chuva. Este 

evento pretende simular a activação de sensores de humidade que, colocados sob o 

solo são capazes de aferir o nível de humidade, detectando assim a ocorrência de 

chuva. No caso da iluminação geral, efectua-se o controlo da intensidade da 

iluminação, a ideia de regulação de temperatura também é sugerida através da 

simulação do controlo do aquecimento existente na sala.  

 

No capítulo da segurança, essencialmente na vertente de protecção de bens, são 

implementadas várias funções de segurança correspondentes aos diversos eventos 

que podem ser simulados. Assim é implementada a simulação de intrusão, ocorrência 

de inundação, deflagração de incêndio e de detecção de fumos. O sistema dá uma 

resposta distinta e apropriada de acordo com o evento simulado. 
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O aspecto das comunicações é proposto através da simulação da implementação da 

tecnologia GSM com envio de mensagens de aviso em situações de alarme. Pretende-

se que no modelo, quando um alarme dispara, seja simulado o envio de mensagens 

SMS de alerta.  

 

A ideia de conforto é associada no protótipo também à automatização da rega referida 

anteriormente. Perante a ocorrência de chuva a rega é automaticamente desligada. O 

utilizador não teria neste contexto que se preocupar com o sistema nem com a 

necessidade de o desligar.  

 

A simulação de controlo de equipamentos como o caso da televisão através do 

sistema de consola permite também aumentar o conforto, porque num cenário real 

deixam de existir numerosos comandos espalhados pela casa. 

 

 
Figura 20 – Vista interior da sala, do modelo 3D 

 

 

Outra função associada à ideia de conforto e também à televisão é a simulação do 

toque da campainha. O facto da imagem do vídeo porteiro poder ser visualizada num 

canto do ecrã de televisão permite ao utilizador visualizar quem está a tocar à porta 

sem ter que se deslocar. A abertura e fecho automático de portas é uma função que 

também deve estar presente. Prevê-se a implementação desta função no âmbito do 

sistema de domótica, mas também devido às vicissitudes que a navegação livre pelo 

modelo tridimensional implica. 

 

Alguns dos sistemas podem ser controlados também directamente a partir do 

protótipo. Através de interruptores colocados nas paredes pretende-se que seja 
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possível ligar e desligar o candeeiro da sala, ligar e desligar o aquecimento e abrir e 

fechar todas as persianas da casa.  

 

Pretende-se que a instalação destes interruptores permita o controlo directo dos 

equipamentos, mas são colocados também com o intuito de permitir uma aproximação 

mais familiar com o contexto de um objecto arquitectónico. Possibilita também um grau 

mais elevado de percepção do contexto e da escala da casa. 
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5  Implementação 

 

 

“Se a solução não é bela, sei que está errada”, Buckminster Fuller 

 

Este capítulo aborda a implementação de um protótipo demonstrativo dos princípios 

anteriormente definidos. São evidenciados pormenores relativos à sua execução 

segundo o enquadramento preconizado no capítulo anterior.  

 

São apresentadas as plantas relativas aos dois pisos da habitação e evidenciada a 

localização dos diversos equipamentos e sistemas. A estrutura hierárquica do 

protótipo permite perceber com facilidade a organização e distribuição dos conteúdos. 

 

São analisados também alguns pormenores da implementação do modelo 

tridimensional interactivo, ao nível do funcionamento dos interruptores existentes no 

interior do modelo, ao nível também da relação de controlo sobre os equipamentos e 

também no que diz respeito à interacção entre o gerador de eventos e as restantes 

componentes do protótipo.  

A optimização, também abordada neste capítulo possibilita a obtenção de ficheiros 

mais reduzidos, tempos de espera mais curtos e uma navegação mais suavizada. 
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5.1 Descrição do modelo 

Em cumprimento dos princípios enunciados no capítulo anterior e face ao exposto no 

capítulo dois, a execução do protótipo teve como base a utilização da tecnologia 

Turntool e os detalhes descritos de seguida.  

 

Foi desenvolvido um modelo tridimensional de uma habitação unifamiliar composta por 

dois pisos (fig. 22). A habitação está inserida num lote murado, sendo o muro o limite 

exterior do “teatro das operações”. À volta do lote apenas existe um plano de apoio no 

alçado frontal da habitação que simula uma estrada. Foi criada uma envolvência 

esférica que engloba todo o modelo e no qual se mapeia uma imagem do céu. 

 

O programa da habitação encontra-se distribuído da seguinte forma (fig. 21): 

Na planta do piso 0, além da entrada, estão presentes o compartimento da sala, o 

compartimento da cozinha e dois compartimentos mais pequenos situados junto à 

escada de acesso ao piso superior que simulam a existência de um espaço para 

arrumos e uma instalação sanitária. O compartimento relativo aos arrumos está 

caracterizado com algumas prateleiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Piso 0   Piso 1 
 

 
Figura 21– Organização espacial dos compartimentos principais do modelo, por piso 
 

Na instalação sanitária não foram colocadas as respectivas peças sanitárias porque 

não são muito relevantes no contexto específico e porque fazem parte do esforço de 

contenção da dimensão do ficheiro que contém o modelo. Neste e em outros casos 

foram sacrificados alguns detalhes menos importantes em detrimento de outros mais 

relevantes, como a fluidez de navegação. Segundo [Steele02], determinadas 

simplificações da realidade não colocam em causa o realismo geral do modelo.   

Entrada 

Cozinha 

Sala Quarto 
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À direita, após a entrada, situa-se a cozinha e, contíguo à cozinha, encontra-se o 

compartimento da sala. A escada de acesso está localizada no centro da sala. No piso 

superior, foi colocado o compartimento relativo ao quarto. Foram também colocados 

na mesma localização em ambos os pisos, portanto de forma sobreposta, junto à 

escada os dois compartimentos relativos ao espaço para arrumos e à instalação 

sanitária. Em relação à distribuição, o quarto encontra-se localizado sensivelmente 

sobre a zona da entrada e existe, na zona central da sala uma área com pé-direito 

duplo. A área exterior encontra-se demarcada em vários espaços (fig. 22). A 

caracterização desses espaços é feita através dos diferentes pavimentos. Na figura 23 

apresenta-se a planta do modelo descrito. 

 

 
Figura 22 – Imagem de uma vista exterior do modelo desenvolvido 

 

Existem dois pontos de acesso ao interior da habitação. O acesso principal está 

perfeitamente marcado e encontra-se no alçado frontal, assinalado com uma textura 

de madeira e ladeado por dois elementos verticais com alguma transparência a 

simular vidro. O outro acesso está localizado no remate da sala e presente no alçado 

lateral direito. A sua existência é menos perceptível porque também é menos 

importante, mas está assinalada pelo intervalo livre no término das persianas. 

A imagem de simplicidade que a habitação apresenta contribui para uma melhor 

navegação. O pouco mobiliário existente contribui para o controlo e diminuição da 

dimensão do ficheiro mas, por outro lado, também permite libertar uma área maior 

para circulação. Finalmente, esse aspecto de desimpedimento visual também contribui 

para a obtenção de uma imagem minimalista, que remete para um cenário de calma e 

tranquilidade. Todos os equipamentos e sistemas encontram-se assinalados nas 

plantas dos pisos (fig. 23). Os compartimentos ou locais onde os eventos podem ser 

observados estão igualmente assinalados.  
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Figura 23 – Plantas dos pisos, legenda dos controlos e dos eventos 

5.2 Interface gráfica 

Os elementos que compõem a interface gráfica devem contribuir para simplificar a 

acção do utilizador. O desenho da interface gráfica deve estar centrado nas tarefas a 

desempenhar pelo utilizador e a simplicidade deve ter-se como uma das principais 

metas a atingir [Loranger02]. O conteúdo tridimensional interactivo encontra-se 

integrado na página designada como modelo. A todas as páginas foi atribuída uma 

base gráfica comum, com o objectivo de simplificar a navegação entre páginas e 

conferir um carácter de uniformidade.  

Apresenta-se na figura 24 a estrutura hierárquica do protótipo. 
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Figura 24 – Estrutura hierárquica do protótipo 
 

 A estrutura hierárquica do protótipo pode ser caracterizada da forma seguinte: 

 Página de entrada 
Apresentação 

 

Contexto 
  

 

Modelo 
 

 

Contacto 
 

Planta piso 0 
Planta piso 1 

Modelo  
Interactivo 

Manipulação 
dos Controlos 

Aquecimento 

Televisão 

Localização 
dos  

Localização 
dos  

Gerador de 
eventos 

Sistema de rega 

Vídeo porteiro 

CCTV  

Iluminação 

Persianas 

Inundação na coz. 
 

Incêndio na coz. 

Detecção de fumo 

Intrusão 

Toque campaínha 

Começou a chover 

Controlos  
gerais 
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A página de entrada contém apenas informações genéricas e uma breve descrição do 

modelo tridimensional (fig. 24). Esta página foi concebida também como um espaço de 

expansão com o objectivo de albergar, se necessário, informações complementares. A 

página de contexto contém as plantas, a identificação dos compartimentos e a 

localização gráfica dos controlos e dos eventos. Além da página onde se encontra o 

modelo tridimensional existe ainda uma última página, reservada exclusivamente à 

inserção de contactos. 

5.2.1 Página do modelo tridimensional 

A simulação interactiva encontra-se implementada na página modelo (fig. 25). Existem 

quatro áreas nesta página que possibilitam a interacção com o modelo. Duas delas 

encontram-se localizadas na coluna lateral esquerda: na parte superior encontra-se o 

painel relativo aos controlos e na parte inferior o painel relativo aos eventos. As outras 

duas áreas encontram-se localizadas à direita. Na parte superior encontra-se o modelo 

tridimensional e na parte inferior os controlos gerais. Estes controlos estão 

interligados. Quando é executada uma determinada acção num painel os restantes 

serão influenciados por essa alteração. 

 

No contexto desta simulação interactiva, o painel relativo à categoria dos controlos, 

permite simular a alteração do estado de diversos elementos. É possível ligar e 

desligar o aquecimento, a televisão, o sistema de rega, o vídeo porteiro e uma câmara 

de CCTV. Através de uma barra de deslocação horizontal (slider) é também possível 

controlar a intensidade da iluminação bem como a percentagem de abertura de todas 

as persianas.  

 

Na área relativa aos “Controlos gerais” é possível, ligar ou desligar a electricidade, a 

água, o alarme e o automatismo da rega.  

 

O painel relativo ao “Gerador de eventos”, permite simular, neste contexto de 

interacção, ocorrências com carácter de excepção como as que decorrem de 

situações de emergência. Estes eventos permitem perceber a resposta do sistema 

perante uma situação de emergência mas também perante situações mais 

quotidianas. As situações simuladas incluem uma inundação, uma ocorrência de 

incêndio e presença de fumo, todas a decorrer no compartimento da cozinha. 

É possível realizar também a simulação relativa à intrusão, toque da campainha e 

ainda simulação de aparecimento de chuva. 
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Os painéis relativos aos controlos, controlos gerais e gerador de eventos são 

interdependentes. A alteração do estado de um determinado equipamento ou sistema 

tem implicações sobre os restantes painéis e também sobre o modelo tridimensional 

interactivo. Quando o fornecimento de electricidade é cortado, por exemplo, a 

televisão não funciona, assim como as persianas, nem é possível ligar a iluminação, 

quer através do painel de comandos existente na interface gráfica, quer através dos 

interruptores existentes no interior do modelo tridimensional.  

Quando o automático da rega está ligado e se simula o aparecimento de chuva, a rega 

já não pode ser ligada, conforme enunciado anteriormente no ponto 4.3. No caso 

particular da rega existe dependência do fornecimento de água e da electricidade para 

funcionar, pelo que quando um dos dois se encontra desligado, a rega não funciona.  

 

 
Figura 25 – Página do modelo 

A introdução de dados na simulação interactiva é realizada através da manipulação 

dos diversos controlos existentes. Os elementos que permitem a introdução de dados 
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são as barras de deslocação horizontal e um conjunto de botões (radio buttons) em 

que só um botão, em cada par, pode estar activo em cada instante.  

A escolha desta tipologia de botões teve em linha de conta a adequação do tipo de 

entrada de informação com o nível de interacção pretendido. 

As barras de deslocação horizontal permitem o controlo contínuo. Foram utilizadas nos 

casos em que o factor gradação se revelou determinante, como no controlo da 

intensidade de iluminação ou na percentagem de abertura das janelas. Os radio 

buttons são particularmente úteis quando queremos uma acção do género 

ligado/desligado [Willard06].  

 

5.3 Características do modelo de execução 

A tecnologia Turntool permite a execução de conteúdos tridimensionais interactivos. 

Trata-se de um software constituído por dois elementos, um visualizador e um 

aplicativo que permite a interligação com diversos modeladores CAD, como foi 

anteriormente referido, este aplicativo permite criar um ficheiro integrável em páginas 

HTML.  

O ficheiro resultante, baseado num controlo ActiveX, é uma parte importante desta 

tecnologia e necessita de visualizador próprio. O ActiveX é uma tecnologia 

desenvolvida pela Microsoft para permitir adicionar interactividade às páginas de 

Internet; disponibiliza uma série de comandos específicos que permitem a interacção 

com o conteúdo tridimensional, através da manipulação de diversas características. 

Essa interacção pode ser realizada através do controlo das propriedades dos objectos, 

mediante execução de comandos ou mesmo através da geração de um determinado 

evento. 

5.3.1 Propriedades do modelo 

Um exemplo do controlo directo das propriedades do modelo é a definição dos 

parâmetros relativos por exemplo à dimensão (em pixels) da janela de visualização. 

No exemplo seguinte, o conteúdo é apresentado numa janela com o formato VGA (fig. 

26). 
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Figura 26– Dimensão da janela do aplicativo 
 

Ao nível do controlo das propriedades, além da alteração das dimensões da janela de 

visualização, é possível alterar outras características. É possível alterar de forma 

directa a localização do ficheiro base, assim como, a transparência e a cor do fundo, 

entre outras (fig. 26). 

 

Todas estas propriedades podem ser manipuladas. A alteração do parâmetro cor do 

fundo da imagem por exemplo, pode ser editada directamente através da substituição 

do seu valor. O valor apresentado por omissão é a cor branca representado pelo seu 

hexadecimal '#FFFFFF' mas pode ser substituído (fig. 27).  

 

 

 
 

Figura 27 – Substituição da cor de fundo 
 

Um parâmetro contendo a localização do ficheiro fonte também pode ser alterado; 

podendo tomar a forma de um caminho relativo, um caminho absoluto ou um URL. A 

sua modificação permite redireccionar com facilidade o ficheiro fonte para outra 

localização.  

 

O controlo da transparência permite que o fundo do ficheiro apresente a cor definida 

no HTML quando o valor está definido com o valor 1, ou a cor própria quando o valor 

está definido com 0 (fig. 28). 

 

// largura da janela 

var tntSizeX = 640; 

// altura da janela 

var tntSizeY = 480;  
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// width of TNT window 

var tntSizeX = 640; 

// height of TNT window 

var tntSizeY = 400; 

// path to tnt file from HTML file 

var tntSource = 'Casa.tnt'; 

// TNT Control Color  

var tntCtrlColor = '#FFFFFF'; 

// TurnTool object transparent option 

var tntTransparentOption = 0; 

// HTML Title text 

var tntTitle = 'Modelo 3D Interactivo'; 

// HTML desctiption 

var tntDescription = ''; 

// Maximun number of frames exported 

var tntMaxFrameCount = 100; 

 
Figura 28 – Propriedades do aplicativo 
 

 

5.3.2 Comandos  

A interactividade com objectos da cena é conseguida através da execução de 

comandos. Os comandos permitem controlar diversos parâmetros. Podem controlar 

desde aspectos relacionados com as características físicas, relacionadas com a 

navegação (massa, a força da gravidade, a fricção na deslocação) até ao controlo de 

materiais, inclusivamente ao nível do seu mapeamento. Permitem também o controlo 

de exibição de filmes e das características de iluminação. 

 

No exemplo seguinte, atribui-se o valor de massa a um objecto. Valores superiores a 1 

tornam mais difícil a movimentação. 

 

TNTDoCommand('Objects(PhysicSphere).SetPhysicsMass(1.2)'); 
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O coeficiente de fricção controla o modo de deslocação. Com a introdução de valores 

superiores a 1, a fricção aumenta. A navegação neste contexto simula a deslocação 

sobre uma superfície áspera.  

 

TNTDoCommand('Objects(PhysicSphere).SetPhysicsFriction(1.1)'); 
 

O próximo exemplo permite colocar a animação de um determinado objecto ou 

objectos no início. Perante este comando, a acção que estiver a decorrer é cancelada 

e a operação reiniciada. 

 

TNTDoCommand('Objects(*).ResetAnimation()'); 
 

5.3.3 Eventos 

Os eventos desempenham um papel importante num contexto de interacção com os 

objectos. Estamos perante um evento quando ocorre um determinado acontecimento. 

Existem diversos acontecimentos que podem ser detectados.  

 

 

 
 
 

Figura 29 – Criação de um alerta por ocorrência de evento 
 

O evento mais comum é o clique com o rato mas podem ser detectadas outras acções 

como a entrada e saída do cursor quando sobrevoa uma determinada área, ou quando 

o utilizador entra ou sai de zonas configuradas para reagir à sua presença ou mesmo 

ainda quando é pressionada ou largada uma determinada tecla. No exemplo anterior 

(fig. 28), quando o ficheiro está carregado, gera-se um evento, constituido por uma 

caixa de alerta com a inscrição do aviso “Pode navegar”. 

 

5.4 Interactividade com o modelo 

O fluxo de dados permite, depois de detectada a ocorrência de um evento, dar uma 

resposta através de um comando específico. Esse comando irá provocar uma 

determinada alteração no modelo.    

 

function OnReady() 

alert("Pode navegar!"); 
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Para representar a alteração do estado de um determinado equipamento ou sistema é 

necessário criar uma animação onde figure essa transformação. O controlo da 

animação deve simular a acção correspondente ao evento introduzido (fig. 30).  

 

 

 

Figura 30- Fluxo de dados 
 

 

A animação consiste fundamentalmente na alteração de uma ou várias características 

ao longo do tempo. O controlo do factor tempo permite a realização de uma simulação 

mais verosímil. A execução da animação depende do objectivo que se pretende 

alcançar, mas também do tipo de objecto em uso.  

 

São bastante alargadas as possibilidades ao nível da animação. Podem ser realizadas 

animações de translações, rotações e escala de objectos mas também de intensidade 

luminosa de fontes de iluminação ou até mesmo de propriedades dos materiais como 

transparência, brilho, cor, entre outras.  

 

Foram executadas diversas animações com abertura das persianas, alteração da 

intensidade de iluminação e abertura e fecho de portas entre outras. Todas elas 

denotam particular preocupação com o realismo, no cumprimento dos objectivos 

enunciados no subcapítulo 4.4. 

 

A associação de comandos permite a realização de acções. Quando o interruptor é 

pressionado, é realizada a leitura do seu estado; depois, de acordo com o resultado 

dessa leitura, é enviado o comando para execução da acção correspondente: ligar ou 

desligar simulando as acções correspondentes.  

 

5.4.1 Interruptores 

Se a acção estiver associada a uma animação num primeiro momento vai ser 

mostrada a animação correspondente a uma determinada acção e num segundo 

momento a animação de forma inversa. Assim podemos ter a animação de aumento 

de luminosidade de um projector e num segundo momento a animação inversa com a 

luminosidade decrescente (fig. 31). 

comando (dados) evento acção (execução de função) 
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Figura 31 – Exemplo do funcionamento do interruptor 

 
 

O comportamento dos interruptores pode ser assim reproduzido. Através da detecção 

do evento “clique sobre o objecto” (interruptor) é realizado o comando para activar 

uma acção. Depois, perante um novo evento do mesmo tipo é verificado o estado 

dessa acção e executada a operação inversa. 

 

 
 

function OnClick( obj ) 

     { 

      if(TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').GetStopFrame()')!=100) 

         TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,100)'); 

     else 

                TNTDoCommand('Objects(' + obj + ').PlayAnimation(,0)'); 

   

     window.status = "Object clicked: " + obj;   

     } 

 
Figura 32 - Funcionamento de um interruptor 

 
 

Quando um grupo de dois ou mais interruptores se encontram associados a um 

mesmo objecto, o procedimento é igual. Quando um interruptor é accionado activa 

uma determinada acção; quando é accionado novamente o mesmo ou outro 

interruptor do grupo, é realizada a leitura do estado desse objecto e executada acção 

inversa.   

 

Este processo encontra-se aplicado no modelo tridimensional. Os dois interruptores 

que ladeiam o candeeiro de pé existente na sala, executam o procedimento descrito 

(fig. 33).  

 

 

PlayAnimation(0,100) 

PlayAnimation(100,0) 

 
Interruptor 

0 

1 
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Figura 33 – Exemplo com dois interruptores 

 
 

Este processo pode ser adaptado a outros objectos como a manipulação da abertura e 

fecho das persianas.  

 
    

  if((obj=='Int01')) 

        { 

           if(TNTDoCommand('Objects(Projector01).GetStopFrame()')!=25) 

               TNTDoCommand('Objects(Projector 01).PlayAnimation(,25)'); 

           else 

                TNTDoCommand('Objects(Projector 01).PlayAnimation(,0)'); 

        } 

     if((obj=='Int02')) 

        { 

           if(TNTDoCommand('Objects(Projector 01).GetStopFrame()')!=25) 

               TNTDoCommand('Objects(Projector 01).PlayAnimation(,25)'); 

           else 

               TNTDoCommand('Objects(Projector 01).PlayAnimation(,0)'); 

         } 

 
Figura 34 - Funcionamento de dois interruptores 

 
 

5.4.2 Criação de cenários 

Exemplo da criação de um cenário para visualização de televisão. Num contexto real, 

a criação de cenários consiste na configuração de determinados equipamentos ou 

sistemas para darem uma resposta integrada a uma determinada solicitação. No caso 

do cenário para jantar citado anteriormente (subcapítulo 3.2.4), as luzes sobre a mesa 

seriam configuradas para intensidade máxima enquanto as da periferia para uma 

intensidade reduzida.  

Interruptores 

Projector 
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Neste exemplo (fig. 35), para a visualização de televisão e com o objectivo de 

escurecer o compartimento, as persianas seriam fechadas mas com percentagens 

diferentes: a persiana mais próxima da televisão estaria mais fechada, e em 

consequência a intensidade de luz da fonte de iluminação próxima, sofreria uma 

significativa redução de intensidade e a televisão seria ligada 

 

 

Figura 35 – Esquema de um cenário para visualização de televisão 
 
 

Existem vários processos que podem ser utilizados para ligar ou desligar o cenário 

anterior. Essa acção pode ser realizada através da implementação de um interruptor 

ou de um sensor de presença específico no conteúdo tridimensional que permita a sua 

manipulação. Esta função pode ser deslocada também para a interface gráfica.   

 

Neste exemplo (fig. 36), o cenário compreende a manipulação de duas persianas, da 

intensidade de iluminação e da televisão. Quando o cenário é ligado, a persiana mais 

próxima da televisão apresenta uma oclusão mais elevada (cerca de 75%), enquanto a 

persiana mais distante apresenta uma oclusão de 50%. Esta percentagem deriva do 

limite imposto na execução da animação. Neste exemplo e perante o formato de 

visualização PAL são disponibilizados 25 fotogramas por segundo [Ribeiro08], o limite 

imposto de 12 fotogramas possibilita o desenrolar da animação somente até metade 

da sua abertura total na persiana 1 e até cerca de 25% no caso da persiana 2. As 

acções são desta forma controladas tendo como base os 25 fotogramas por segundo. 

Pode-se assim estabelecer uma relação entre o número de fotogramas decorridos e a 

percentagem de animação realizada. 

 

Situação semelhante sucede com a iluminação, através do controlo da animação da 

sua intensidade e com o aparecimento da imagem na televisão. Este procedimento 

poderia também ser facilmente associado ao contexto de ambiente inteligente. A 

adequação do ambiente ao utilizador de forma automática e transparente poderia ser 

simulada através da criação de um ou de vários perfis.   

Persiana 2 
 

Persiana 1 

Ligar Cenário 
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Figura 36 - Pormenor do código para criação do cenário referido 

 

 
Apesar de não ter sido implementado, com a configuração de características 

associadas a um determinado utilizador seria possível simular a adaptação do 

ambiente através da adequação automática das diversas configurações dos vários 

equipamentos e sistemas ao seu perfil. 

 

 

 if((obj=='Interruptor')) 

        { 

if(TNTDoCommand('Objects(Persiana01).GetStopFrame()')!=12) 

    TNTDoCommand('Objects(Persiana01).PlayAnimation(,12)'); 

else 

    TNTDoCommand('Objects(Persiana01).PlayAnimation(,0)'); 

                               

if(TNTDoCommand('Objects(Persiana02).GetStopFrame()')!=6) 

    TNTDoCommand('Objects(Persiana02).PlayAnimation(,6)'); 

else 

    TNTDoCommand('Objects(Persiana02).PlayAnimation(,0)'); 

    

if(TNTDoCommand('Objects(Luz01).GetStopFrame()')!=5) 

    TNTDoCommand('Objects(Luz01).PlayAnimation(,5)'); 

else 

     TNTDoCommand('Objects(Luz01).PlayAnimation(,0)');  

   

if(TNTDoCommand('SceneGraph.Objects(TV).GetStopFrame()')!=100) 

    TNTDoCommand('SceneGraph.Objects(TV).PlayAnimation(,100)'); 

else 

     TNTDoCommand('SceneGraph.Objects(TV).SetStopFrame(0)'); 

} 
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5.4.3 Controlos 

A interacção na área dos controlos é realizada através de botões e barras. Os botões 

“radio” permitem ligar e desligar equipamentos, assim como as barras de deslocação 

horizontal “slider” permitem controlar a percentagem de execução da abertura das 

persianas e da intensidade luminosa.  

 

 Os controlos dos equipamentos, estes podem assumir as posições ligado ou 

desligado. Quando o valor ligado é seleccionado, é remetido para uma função de 

validação que verifica o estado do controlo geral da electricidade (fig. 36).    

 

 

 
 
 
 

Figura 37 - Pormenor do código do botão TV 
 

 

Se o valor da electricidade geral estiver ligado, é disponibilizada a imagem na 

televisão; em caso contrário, o botão não altera a sua posição pré-definida de 

desligado e não é mostrada imagem (fig. 37). 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Pormenor do código do botão desligar TV 
 
 

Para a execução do controlo através de barra de deslocação horizontal foi utilizada a 

referência de [Snickars05] e efectuada a sua adequação ao protótipo. O ficheiro com a 

extensão .js relativo à sua execução, foi mantido separado do conteúdo HTML da 

página principal.  

 

A ligação ao ficheiro .js foi incluída no cabeçalho da página principal. A vantagem 

desta separação [Flanagan96], reside no facto de ser mais fácil e mais eficaz efectuar 

a manutenção a vários ficheiros separados que contêm pequenas secções do código 

do que a um ficheiro único com o código completo.  

<input type="radio" name="radio23" id="01223" value="01" 

onclick="valida('tv','0133');" /> 

<input name="radio23" type="radio" id="0133" value="01" 

checked="checked" 

onclick="TNTDoCommand('SceneGraph.Objects(imagemTV).

SetStopFrame(0)')" /> 



 

78 
 

 

A utilização da barra de deslocação horizontal parece ser adequada porque, assim, a 

realização dos movimentos de abertura de janelas e o controlo da intensidade da 

iluminação são efectuados com precisão.  

 
Figura 39 - Pormenor do código da barra de deslocação horizontal 

 

A associação entre o desenho da barra e a acção relativa aos objectos do modelo 

tridimensional é executada ao nível da página principal (fig. 38).  

 

5.4.4 Gerador de eventos 

Como foi visto anteriormente, os controlos permitem manipulação dos equipamentos, 

enquanto o gerador de eventos permite a simulação de ocorrência de situações de 

emergência e de intrusão entre outras. O gerador de eventos permite a simulação de 

acontecimentos menos quotidianos. Em relação aos alertas, quando é executado um 

clique no botão respectivo, é associada uma função específica.  

 

Essa função contém o comando necessário para aparecer a animação correspondente 

a essa anomalia no modelo e para aparecer, em conjunto, uma caixa de alerta. 

Foi ainda implementada uma função que actualiza os valores relativos aos comandos 

gerais. 

function updateTNT(vl){ 

 var max_frm=25,ini_frm,end_frm; 

 if(G_e_on) 

  if(vl>0){ 

   end_frm=Math.round(max_frm*(vl/100)); 

   ini_frm=end_frm-1; 

   if(ini_frm<0)ini_frm=0; 

  

 TNTDoCommand('SceneGraph.Objects('+G_tntobj+').PlayAnimation('+ini_fr

m+','+end_frm+',false)'); 

} else TNTDoCommand('SceneGraph.Objects('+G_tntobj+').SetStopFrame(0)'); 
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Figura 40 - Pormenor do código do alerta de incêndio 

 

Quando os eventos indicam que em resultado dessa ocorrência foi realizado um corte 

de fornecimento de água ou electricidade, é enviada informação para efectuar essa 

acção. 

 

5.5 Optimização do modelo 

Como foi referido no ponto 2.4, a modelação pode ser executada em diversos 

aplicativos. Contudo, devem ser tomadas em linha de conta algumas considerações 

que permitem optimizar o modelo tridimensional, começando desde logo pela sua 

modelação. Assim, preferencialmente, deve ser utilizado um aplicativo que permita a 

edição das primitivas ao nível dos seus componentes que são os vértices, arestas e 

polígonos.  

 

A modelação deve ser realizada tendo em consideração o controlo do número de 

polígonos que deve ser mantido o mais pequeno possível.  

 
Figura 41 - Remoção de faces não visíveis 

 

 

function On_In() 

{ 

 TNTDoCommand('SceneGraph.Objects(Fire).PlayAnimation(0,100,true)') 

 alert("ELECTRICIDADE DESLIGADA!" + '\n' + "ENVIADO SMS DE ALERTA DE 

INCÊNDIO!" );  

} 
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Existem componentes que, pela sua geometria e situação espacial, contêm faces que 

nunca serão visíveis. Estas faces, devem ser eliminadas porque acrescentam 

dimensão ao ficheiro (exemplo na fig. 41).  

 

Relativamente aos materiais devem ser também tomadas algumas medidas. Os 

materiais possuem vários componentes nomeadamente, cor, brilho, reflexão, refracção 

transparência e texturas entre outros. Como são profusamente utilizados no cenário 

virtual, os materiais com texturas devem ser alvo de um trabalho específico.  

 

A dimensão das texturas é muito importante. Deve evitar-se o uso de texturas grandes 

se o efeito pode ser obtido através da utilização de texturas mais pequenas. A 

dimensão tem aqui um duplo significado; por um lado, remete para o emprego do 

processo da repetição, normalmente designado por tiling, para preenchimento de 

áreas mais vastas; por outro, remete para a utilização de ficheiros de imagens de 

pouca resolução e, logo, com dimensão mais reduzida. 

As imagens utilizadas como texturas devem possuir dimensões de comprimento e 

largura em pixéis, que sejam potências de dois. 

 

As sombras não são calculadas no modelo interactivo. Contudo, as imagens podem 

ser exportadas contendo previamente a simulação de iluminação. Este processo 

permite também obter um maior realismo.  

 

Quando um modelo se revela muito complexo e com uma dimensão exagerada é 

possível efectuar a sua subdivisão em partes menores. Esta técnica permite reduzir 

substancialmente a dimensão do ficheiro inicial e os restantes só serão carregados 

quando forem solicitados.  

 

 
Figura 42 - Carregamento parcial de ficheiros 

 

Outro processo que pode ser utilizado é a simulação de objectos tridimensionais com 

base em informação bidimensional. Estes objectos, normalmente designados billboard, 
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efectuam uma rotação automática apresentando-se sempre numa posição frontal em 

relação à posição de observação (fig. 43). 

 

A vantagem que estes objectos apresentam é a redução do número de polígonos que 

o objecto original em 3D acarretaria. A desvantagem é que a manutenção da mesma 

imagem independentemente do ponto de vista de observação fica sempre um pouco 

estranha. 

 

 

 

Figura 43 - Objectos billboard 
 

Outro processo para a optimização do ficheiro consiste na redução do número de 

objectos que possuem a característica de detecção de colisões com a posição de 

navegação.  

Por omissão, ao nível da detecção de colisão, os objectos são considerados como 

inexistentes. Ou seja, podemos passar por eles como se não existissem. 

Naturalmente, muitos dos objectos têm que possuir detecção de colisão para a 

navegação resultar mais realista. 

 

Contudo, o cálculo de todas as colisões de todos os objectos resulta dispendioso em 

termos de consumo de recursos. Assim, os objectos como telhados, lajes não 

visitadas, bem como terraços sem acessos, entre outros que não necessitam deste 

cálculo, devem ter esta detecção desligada. Um método mais elaborado consiste em 

englobar, quando possível, vários objectos numa única primitiva transparente. Em vez 

de serem calculadas várias colisões é apenas calculada a colisão de um só objecto.  
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6  Avaliação do protótipo 

 

 

 

 

 

 

“Todas as coisas são números", Pitágoras  

 

 

A realização de um inquérito permitiu efectuar a validação dos objectivos inicialmente 

enunciados. O inquérito, foi tornado acessível através da Internet teve como base o 

protótipo que engloba todo o sistema de páginas de Internet e que inclui também o 

modelo tridimensional interactivo. 

Contribuiu para uma melhor percepção sobre os pontos que se encontravam melhor 

resolvidos e quais os pontos a melhorar.  

São apresentados neste capítulo os resultados do inquérito realizado. 
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6.1 Contexto da avaliação 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram levados a cabo alguns testes pontuais, 

quer ao nível do protótipo, aqui sempre entendido como o conjunto total de elementos 

realizados, quer ao nível específico do modelo tridimensional interactivo. Este 

procedimento permitiu a realização de correcções desde uma fase prematura, quer ao 

nível da interface gráfica, quer ao nível do modelo 3D, em particular, ajustes ao nível 

da navegação.   

 

O objectivo desde o início foi demonstrar que a criação de um contexto de 

demonstração e divulgação dos sistemas de domótica, através de um modelo 

tridimensional dotado de características de interactividade é exequível, e que a 

possibilidade de experimentação contextualizada dos sistemas de domótica através 

deste processo é também uma forma de comunicação de conteúdos. 

 

A acessibilidade aos conteúdos e a usabilidade das páginas de Internet são factores 

cada vez mais determinantes para o sucesso das aplicações baseadas na Internet. 

Estes factores têm influência directa na concretização de tarefas e resultam num baixo 

grau de satisfação para os utilizadores. Os testes de usabilidade permitem detectar os 

problemas relacionados com a falta de eficácia e com as falhas ao nível da 

comunicação entre outros. Existem vários métodos para a execução desses testes 

mas, segundo [Loranger02], a avaliação da execução de tarefas é um dos melhores 

indicadores para medir a usabilidade de uma aplicação baseada na Internet.  

 

A taxa de sucesso na realização de tarefas permite também, de forma indirecta, obter 

uma imagem sobre as deslocações realizadas no modelo tridimensional concebido. 

Efectivamente, não é possível realizar as tarefas solicitadas sem efectuar deslocações 

através de alguns compartimentos.  

 

Neste inquérito foi solicitada, de forma indirecta a realização de tarefas que envolvem 

a interacção entre todos os painéis existentes: para se ligar a televisão tem que ser 

utilizado o painel de controlos, para se simular a ocorrência de um incêndio, tem quer 

ser utilizado o painel relativo à gestão dos eventos; a electricidade só pode ser ligada 

ou desligada através do painel dos controlos gerais. O conteúdo tridimensional, como 

foi referido, é o “palco” onde decorrem essas acções e só através do seu usufruto é 

possível aceder aos locais onde ocorrem. Contudo, para uma fácil e rápida 



 

85 
 

identificação do espaço, existe uma página de contexto onde figuram as plantas dos 

pisos. 

6.2 Inquérito 

Num primeiro momento é caracterizado o objecto de estudo no âmbito do inquérito e 

são esclarecidos os objectivos a atingir. Posteriormente, disponibiliza-se o inquérito 

aos respondentes, com o objectivo de recolher informações específicas sobre as 

diferentes áreas de desenvolvimento. O inquérito está disponível em anexo e 

designado como anexo A. 

O inquérito foi estruturado de forma a serem contemplados os seguintes aspectos:   

 

� Identificação do utilizador (sexo e idade) 

 

� Navegação (Grupo 1) – aferição da experiência relativa à navegação em 

modelos tridimensionais. 

 

� Interacção (Grupo 2) – aferição da experiência relativa à interacção. 

 

� Controlos (Grupo 3) – aferição da experiência relativa ao uso dos controlos 

disponibilizados no modelo 

 

� Gerador de eventos (Grupo 4) – aferição da experiência relativa à utilização do 

gerador de eventos. 

 

As tarefas propostas permitem obter informações sobre a interacção entre os diversos 

componentes do protótipo. As respostas produzidas permitem a realização de uma 

avaliação quantitativa ao nível da usabilidade com a aferição da eficiência 

experimentada e comprovada pelos utilizadores. A avaliação qualitativa também pode 

ser aferida através da classificação de diversos componentes como a navegação, a 

interacção e a contextualização de informação. 

6.2.1 Caracterização da amostra 

O nível de respostas a este inquérito compreendeu um universo de 43 pessoas. A 

amostra caracteriza-se da seguinte forma: 23% são do sexo feminino, 77 % são do 

sexo masculino. Ao nível das habilitações académicas, na sua maioria ou tem até ao 
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12.º ano de escolaridade ou são licenciados que reflectem o universo de inquiridos, 

que compreendeu essencialmente profiss

arquitectura e engenharia e estudantes.  

 

Gráfico 1 - Género dos inquiridos
 
 

Todos os participantes possuem experiência de navegação na Internet e todos a 

utilizam diariamente.  

 

 
 
Gráfico 2 - Habilitações académicas

 
 

Este inquérito foi sempre fornecido em formato digital e todos os inquéritos 

preenchidos foram também recepcionados em formato digital, grande parte através de 

email. 
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6.2.2 Navegação 

A primeira pergunta do

experiência dos utilizadores perante conteúdos semelhantes ao realizado. Menos de 

30% das respostas aponta para uma reduzida ou mesmo nenhuma experiência por 

parte dos participantes.

utilizadores.  

 

A resposta à pergunta 1.2 sobre a facilidade de deslocação no modelo 3D permite 

verificar que 77% achou fácil 

Estes resultados indicam que a fam

tridimensionais é relevante

dos estudantes, experiência na utilização de jogos 

 

Gráfico 3 - Resultados das questões do grupo 1 
 
 
 

A última pergunta deste grupo pretendia aferir o conhecimento sobre a identificação 

dos diversos compartimentos no modelo 3D e a respostas indicam que foram 

reconhecidos com facilidade. 

facilidade (26%) ou muita facilidade

 

A identificação dos compartimentos é auxiliada pela página independente com 

informação de contexto que contém as plantas dos pisos. Existe também 

A primeira pergunta do primeiro grupo foi realizada com o intuito de avaliar a 

experiência dos utilizadores perante conteúdos semelhantes ao realizado. Menos de 

30% das respostas aponta para uma reduzida ou mesmo nenhuma experiência por 

parte dos participantes. Esta resposta permite também obter um perfil de entrada dos 

A resposta à pergunta 1.2 sobre a facilidade de deslocação no modelo 3D permite 

% achou fácil (21%) ou muito fácil (56%) a navegação pelo modelo. 

Estes resultados indicam que a familiarização com a utilização de cenários 

tridimensionais é relevante. A facilidade de navegação reflecte, em particular no caso 

dos estudantes, experiência na utilização de jogos electrónicos.  

 

Resultados das questões do grupo 1 – Navegação 

A última pergunta deste grupo pretendia aferir o conhecimento sobre a identificação 

dos diversos compartimentos no modelo 3D e a respostas indicam que foram 

reconhecidos com facilidade. Grande parte dos inquiridos 91%, reconheceu com 

ou muita facilidade (65%) a distribuição espacial do modelo.

A identificação dos compartimentos é auxiliada pela página independente com 

informação de contexto que contém as plantas dos pisos. Existe também 
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a navegação pelo modelo. 

utilização de cenários 
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A última pergunta deste grupo pretendia aferir o conhecimento sobre a identificação 

dos diversos compartimentos no modelo 3D e a respostas indicam que foram 

inquiridos 91%, reconheceu com 

a distribuição espacial do modelo. 

A identificação dos compartimentos é auxiliada pela página independente com 

informação de contexto que contém as plantas dos pisos. Existe também informação 
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auxiliar, mais simplificada, na página do modelo relativa às plantas dos pisos. Assim, 

durante a navegação é fácil fazer a associação relativa à posição no modelo.  

   

6.2.3 Interacção 

A aferição do perfil de entrada dos utilizadores é também realiza

domótica. Aqui, a resposta à pergunta sobre conhecimento prévio de

equipamentos relacionados com domótica foi mais distribuída. Os valores obtidos em 

cada resposta possível foram respectivamente de 9%,12%, 26%, 28% e 26% com o 

valor mais baixo a representar pouco conhecimento. Esta heterogeneidade revela um 

conhecimento diminuto relativo aos sistemas e equipamentos relacionados com a 

domótica 

 

A facilidade de interacção com 

pergunta 2.2. Neste caso, 26% e 53% acharam a interacção fácil ou muito fácil, 

respectivamente. O total de 79% sugere que a interacção conseguida com os 

interruptores é directa e inteligível.

 

Gráfico 4 - Resultados das questões do grupo 2 
 
 

Em relação à identificação do resultado dessa interacção, as respostas atingiram 28% 

e 58% para fácil e muito fácil identificação, respectivamente (no conjunto, 86%).
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6.2.4 Controlos 

Neste grupo foram feitas perguntas sobre o resultado da interacção, com o painel dos 

controlos. A primeira pergunta sobre se a acção dos diversos controlos é perceptível 

apresenta 4% de respostas negativas, 7% com valores intermédios, 23% de respostas 

com sim e 65% com sim sempre. 

 
Em relação à pergunta 3.2 sobre se era perceptível no modelo a acção das barras de 

deslocamento horizontal, a maioria das respostas dividiram

sempre”. Neste caso a designação

grande medida a sua localização no modelo.

 

Gráfico 5 - Resultados das questões do grupo 3 
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de comandos, os comandos gerais e o modelo. Grande parte considerou que a 

relação entre as partes era intuitiva (23%), ou muito intuitiva (53%), mas uma parte 

não desprezável considerou ser mediamente intuitiva (23%). Segundo os valores 

obtidos é possível referir q

ligado/desligado do fornecimento de electricidade e os controlos existentes. 

 

Na pergunta 3.4 os participantes eram convidados a desempenhar a tarefa de verificar 
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Neste grupo foram feitas perguntas sobre o resultado da interacção, com o painel dos 

controlos. A primeira pergunta sobre se a acção dos diversos controlos é perceptível 

apresenta 4% de respostas negativas, 7% com valores intermédios, 23% de respostas 

om sim e 65% com sim sempre.  

Em relação à pergunta 3.2 sobre se era perceptível no modelo a acção das barras de 

deslocamento horizontal, a maioria das respostas dividiram-se entre o “sim” e o “sim, 

sempre”. Neste caso a designação respectiva, em cada uma das barras, facilita em 

grande medida a sua localização no modelo. 

Resultados das questões do grupo 3 - Controlos 

A pergunta 3.3 deste grupo pretendia aferir a facilidade da inter-relação entre o painel 

os, os comandos gerais e o modelo. Grande parte considerou que a 

relação entre as partes era intuitiva (23%), ou muito intuitiva (53%), mas uma parte 

não desprezável considerou ser mediamente intuitiva (23%). Segundo os valores 

obtidos é possível referir que a maioria dos inquiridos conseguiu verificar os modos 

ligado/desligado do fornecimento de electricidade e os controlos existentes. 

Na pergunta 3.4 os participantes eram convidados a desempenhar a tarefa de verificar 

a interacção entre o painel de comandos e o painel de comandos gerais. 

3.1
3.2
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Neste grupo foram feitas perguntas sobre o resultado da interacção, com o painel dos 

controlos. A primeira pergunta sobre se a acção dos diversos controlos é perceptível 

apresenta 4% de respostas negativas, 7% com valores intermédios, 23% de respostas 

Em relação à pergunta 3.2 sobre se era perceptível no modelo a acção das barras de 

se entre o “sim” e o “sim, 

das barras, facilita em 

 

relação entre o painel 

os, os comandos gerais e o modelo. Grande parte considerou que a 

relação entre as partes era intuitiva (23%), ou muito intuitiva (53%), mas uma parte 

não desprezável considerou ser mediamente intuitiva (23%). Segundo os valores 

ue a maioria dos inquiridos conseguiu verificar os modos 

ligado/desligado do fornecimento de electricidade e os controlos existentes.  

Na pergunta 3.4 os participantes eram convidados a desempenhar a tarefa de verificar 

ndos e o painel de comandos gerais.  
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No painel de comandos está presente a opção de ligar ou desligar a televisão 

enquanto no painel de comandos gerais

electricidade.  

 

Só é possível verificar se a televisão reage aos controlos se os utilizadores se 

encontrarem nesse compartimento. Aqui a resposta foi quase unânime afirmando 

grande parte dos inquiridos (95%), ter 

  

 

 

 

 
Gráfico 6 - Resultados da questão 3.4

 
 

A pergunta 3.5 assumia o papel de verificação da pergunta anterior. A televisão mostra 

uma imagem fixa de uma emissão de televisão. Nessa imagem aparece em pano de 

fundo a Ponte D. Luís I. Neste caso houve uma confirmação de visualização em 98% 

dos casos. Na pergunta 3.4 duas pessoas responderam que sim, que era possível 

ligar a televisão quando a electricidade está desligada

uma pessoa não conseguiu ident
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to no painel de comandos gerais encontra a possibilidade de corte geral da 

Só é possível verificar se a televisão reage aos controlos se os utilizadores se 

encontrarem nesse compartimento. Aqui a resposta foi quase unânime afirmando 

grande parte dos inquiridos (95%), ter conseguido verificar a relação entre as partes.  

 

Resultados da questão 3.4 

A pergunta 3.5 assumia o papel de verificação da pergunta anterior. A televisão mostra 

uma imagem fixa de uma emissão de televisão. Nessa imagem aparece em pano de 

I. Neste caso houve uma confirmação de visualização em 98% 

Na pergunta 3.4 duas pessoas responderam que sim, que era possível 

ligar a televisão quando a electricidade está desligada, enquanto na pergunta 3.5 já só 

uma pessoa não conseguiu identificar correctamente a ponte D. Luís I.  

No painel de comandos está presente a opção de ligar ou desligar a televisão 

a possibilidade de corte geral da 

Só é possível verificar se a televisão reage aos controlos se os utilizadores se 

encontrarem nesse compartimento. Aqui a resposta foi quase unânime afirmando 

conseguido verificar a relação entre as partes.   

A pergunta 3.5 assumia o papel de verificação da pergunta anterior. A televisão mostra 

uma imagem fixa de uma emissão de televisão. Nessa imagem aparece em pano de 

I. Neste caso houve uma confirmação de visualização em 98% 

Na pergunta 3.4 duas pessoas responderam que sim, que era possível 

na pergunta 3.5 já só 



 

 

 
Gráfico 7 - Resultados da questão 3.5

 

6.2.5 Gerador de eventos

Neste grupo final foram realizadas perguntas sobre a interligação entre o painel 

gerador de eventos, o painel de comandos ger

A página que contém o modelo 3D e a página que contém as plantas dos pisos e a 

localização estão separadas. A primeira pergunta deste grupo tenta aferir a facilidade 

de localização dos equipamentos e sistemas de domótica e

interligação entre estas duas páginas. As percentagens foram 

19% para a resposta média, 30% para o sim e 51% para o sim, sempre.

 

 
Gráfico 8 - Resultados das questões do grupo 4 

 

 
Resultados da questão 3.5 

Gerador de eventos 

Neste grupo final foram realizadas perguntas sobre a interligação entre o painel 

o painel de comandos gerais e o modelo 3D. 

A página que contém o modelo 3D e a página que contém as plantas dos pisos e a 

localização estão separadas. A primeira pergunta deste grupo tenta aferir a facilidade 

de localização dos equipamentos e sistemas de domótica e, simultaneamen

interligação entre estas duas páginas. As percentagens foram respectivamente 

19% para a resposta média, 30% para o sim e 51% para o sim, sempre.

Resultados das questões do grupo 4 - Gerador de eventos 
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Neste grupo final foram realizadas perguntas sobre a interligação entre o painel 

A página que contém o modelo 3D e a página que contém as plantas dos pisos e a 

localização estão separadas. A primeira pergunta deste grupo tenta aferir a facilidade 

simultaneamente, a 

respectivamente de 

19% para a resposta média, 30% para o sim e 51% para o sim, sempre. 
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A pergunta 4.2 tenta aferir a inter

comandos gerais. O exemplo dado foi sobre a facilidade de verificação entre o evento 

intrusão e o comando geral de alarme, ligado ou desligado. Neste caso 16% dos 

inquiridos responderam com valor médio, 37% responderam com sim e 47% com sim, 

sempre.  

 

A inter-relação entre o painel gerador de eventos

tridimensional é aferida na pergunta 4.3. A pergunta obteve 60% de respostas para o 

sim, sempre e 30% responderam com sim e 9% nas categorias do valor médio e do 

não, nunca. Nesta pergunta os inquiridos tinham necessariamente que cruzar a 

informação relativa à localização dos compartimentos e a localização da ocorr

dos eventos. Depois de identificad

ocorrem, os mesmos são bastante perceptíveis como os resultados obtidos 

demonstram.   

 

As perguntas 4.4 e 4.5 permitem também aferir se existiu uma confirmação visual dos 

eventos por parte dos inquiridos. 

Quando o evento incêndio na cozinha é accionado aparece nesse compartimento, por 

cima do fogão uma animação de fogo. Neste caso a localização da animação foi 

correctamente indicada por 98% dos inquiridos. 

 

 
 
Gráfico 9 - Resultado da questão 4.4
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intrusão e o comando geral de alarme, ligado ou desligado. Neste caso 16% dos 

responderam com valor médio, 37% responderam com sim e 47% com sim, 

tre o painel gerador de eventos e as ocorrências no modelo 

tridimensional é aferida na pergunta 4.3. A pergunta obteve 60% de respostas para o 

% responderam com sim e 9% nas categorias do valor médio e do 

Nesta pergunta os inquiridos tinham necessariamente que cruzar a 

informação relativa à localização dos compartimentos e a localização da ocorr

dos eventos. Depois de identificados os diversos compartimentos onde os eventos 

os mesmos são bastante perceptíveis como os resultados obtidos 

As perguntas 4.4 e 4.5 permitem também aferir se existiu uma confirmação visual dos 

eventos por parte dos inquiridos.  

Quando o evento incêndio na cozinha é accionado aparece nesse compartimento, por 

cima do fogão uma animação de fogo. Neste caso a localização da animação foi 

correctamente indicada por 98% dos inquiridos.  
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Quando o evento inundação na cozinha é accionado surge uma animação de água a 

subir. Neste caso a animação relativa à inundação foi correctamente descrita, também 

por 98% dos inquiridos. 

 

 
Gráfico 10 - Resultado da questão 4.5

 
Os últimos pontos relativos aos parâmetros controlos e gerador de eventos, as 

perguntas 3.6 e 4.6 respectivamente

pessoal sobre o conteúdo testado.

 

Os resultados apresentados re

e facilidade de localização registam uma elevada percentagem do sim e do sim, 

sempre. No grupo 2 as respostas relativas à interacção e identificação do resultado já 

foram mais distribuídas com apresentaçã

assim, ainda com a grande percentagem nos valores mais positivos.

 

A interacção entre todos os controlos e o modelo, analisada quer no grupo 1 quer no 

grupo 2, revelou que a quase totalidade dos participantes conseguiu

solicitadas. Quase todos conseguiram encontrar, através da interacção com o modelo, 

as respostas correctas às perguntas realizadas no inquérito, logo, é possível concluir 

que a experimentação contextualizada de 

domótica permite comunicar conteúdos relativos à gestão integrada dos recursos 

habitacionais. 

 

Quando o evento inundação na cozinha é accionado surge uma animação de água a 

subir. Neste caso a animação relativa à inundação foi correctamente descrita, também 

 

Resultado da questão 4.5 

Os últimos pontos relativos aos parâmetros controlos e gerador de eventos, as 

perguntas 3.6 e 4.6 respectivamente, permitem aos inquiridos expressar a sua opinião 

pessoal sobre o conteúdo testado. 

Os resultados apresentados revelam que no grupo 1 as respostas sobre a navegação 

e facilidade de localização registam uma elevada percentagem do sim e do sim, 

sempre. No grupo 2 as respostas relativas à interacção e identificação do resultado já 

foram mais distribuídas com apresentação de alguns valores médios mas, mesmo 

assim, ainda com a grande percentagem nos valores mais positivos.

A interacção entre todos os controlos e o modelo, analisada quer no grupo 1 quer no 

grupo 2, revelou que a quase totalidade dos participantes conseguiu

solicitadas. Quase todos conseguiram encontrar, através da interacção com o modelo, 

as respostas correctas às perguntas realizadas no inquérito, logo, é possível concluir 

que a experimentação contextualizada de sistemas e tecnologias re

comunicar conteúdos relativos à gestão integrada dos recursos 
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Quando o evento inundação na cozinha é accionado surge uma animação de água a 

subir. Neste caso a animação relativa à inundação foi correctamente descrita, também 

 

Os últimos pontos relativos aos parâmetros controlos e gerador de eventos, as 

permitem aos inquiridos expressar a sua opinião 

velam que no grupo 1 as respostas sobre a navegação 

e facilidade de localização registam uma elevada percentagem do sim e do sim, 

sempre. No grupo 2 as respostas relativas à interacção e identificação do resultado já 

o de alguns valores médios mas, mesmo 

assim, ainda com a grande percentagem nos valores mais positivos. 

A interacção entre todos os controlos e o modelo, analisada quer no grupo 1 quer no 

grupo 2, revelou que a quase totalidade dos participantes conseguiu cumprir as tarefas 

solicitadas. Quase todos conseguiram encontrar, através da interacção com o modelo, 

as respostas correctas às perguntas realizadas no inquérito, logo, é possível concluir 

relacionados com a 

comunicar conteúdos relativos à gestão integrada dos recursos 
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7  Conclusões e Trabalho Futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De todas as coisas seguras, a mais segura é a dúvida”, Bertolt Brecht 

 

As conclusões obtidas com a presente dissertação são apresentadas neste capítulo, 

assim como as perspectivas de desenvolvimento de trabalho futuro.  

 

A utilização de tecnologias de experimentação e visualização aplicadas ao contexto de 

domótica foi uma abordagem que esta dissertação pretendeu demonstrar ser viável e 

oportuna.  

 

No âmbito da visualização e em particular na criação de um ambiente virtual as 

possibilidades são ilimitadas. Com o aumento da largura de banda e também com o 
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aumento da capacidade de processamento é possível explorar actualmente cenários 

difíceis de imaginar há alguns anos atrás. 

 

Ao nível da domótica a existência de um espaço de simulação permite a 

demonstração, experimentação de equipamentos e sistemas. 

A execução de um simulador real para desempenho dessa função apresenta várias 

desvantagens associadas a montantes de investimento avultados, acesso limitado e 

tempos de realização dilatados.  

 

A conjugação dos factores anteriores permite associar as potencialidades actuais no 

âmbito da visualização com as valências ao nível da experimentação e criar um 

espaço marcado pela intersecção destas duas vertentes.  

 

A criação de um espaço de simulação virtual, acessível através de uma página de 

Internet permite ultrapassar com mais facilidade obstáculos económicos, cumprir 

tempos de realização mais reduzidos e servir uma faixa mais alargada de público.  

 

A criação do protótipo insere-se assim num contexto de demonstração e divulgação 

dos sistemas de domótica, com potencialidades mais amplas do que uma simples 

montra de tecnologia.  

A utilização da interacção permite mostrar a relação acção/reacção e possibilitar a 

experimentação da dinâmica presente num sistema real. 

  

O desenvolvimento do protótipo permitiu colocar em prática a conjunção dos atributos 

de navegação tridimensional com factores de interacção. Embebido na estrutura do 

protótipo encontra-se o modelo tridimensional interactivo da moradia unifamiliar. Este 

modelo permite a realização de múltiplos testes e experiências. 

 

O inquérito realizado, demonstrou que é possível a transferência de informação do 

mundo virtual para o contexto real.  

 

7.1 Perspectiva de trabalho futuro 

Ao nível da perspectiva de trabalho futuro deste trabalho é possível identificar vários 

eixos de desenvolvimento. 
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O protótipo pode ainda ser alvo de várias modificações no sentido de permitir uma 

navegação mais contextualizada. Realça-se como factor de grande impacto que as 

plantas de dimensão reduzida que estão presentes na página do modelo podem ter 

uma identificação que actualiza em tempo real a localização do utilizador no modelo 

tridimensional.  

 

A implementação de legendas a acompanhar a utilização dos controlos pode ser de 

grande utilidade porque permite identificar com mais facilidade os diversos sistemas e 

equipamentos. Mesmo no modelo tridimensional podem também ser implementadas 

legendas sobre elementos como os interruptores para permitir uma melhor 

identificação destes, com o equipamento ou sistema que controlam. A interface gráfica 

pode acolher ainda mais funções que possibilitem uma maior interactividade. 

 

Ao nível do conteúdo tridimensional interactivo, podem ser executados vários 

melhoramentos, quer ao nível da escala de pormenor, quer a um nível mais 

abrangente, de forma a contribuir para aproximação mais verosímil ao real. 

 

Ao nível da escala do pormenor existe ainda espaço para realização de intervenções 

de detalhe que podem contribuir para o aumento do realismo do cenário. Esse detalhe 

pode passar pela inclusão de elementos como rodapés, puxadores e outros que foram 

sacrificados em benefício de uma navegação mais fluida.   

 

Ao nível de uma escala mais abrangente prevê-se a ampliação do número de 

compartimentos. Com o aumento do número de compartimento é mais fácil 

experimentar funções como a simulação de presença, entre outras. O aumento do 

número de compartimentos também permite a criação de outras funções. Por exemplo 

se for criada uma garagem, os equipamentos de domótica a implementar já têm que 

possuir características adequadas a essa função. 

 

No domínio da domótica também podem ser implementados mais equipamentos e 

sistemas que cumpram mais e diferentes funções. A conjugação de sistemas e 

equipamentos é um dos possíveis desenvolvimentos e prende-se precisamente com a 

implementação de cenários. 
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É também possível identificar a possibilidade de desenvolvimento ao nível da 

Inteligência Ambiente através da parametrização de perfis e da simulação da leitura de 

dados biométricos através da implementação na simulação, de perfis de utilizador, 

com o objectivo de criar um ambiente que se adeqúe a esse mesmo utilizador. 
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Anexo A:  Inquérito 

O inquérito aqui apresentado tem como objectivo avaliar o protótipo realizado no 

âmbito desta dissertação. 
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Avaliação de um protótipo 
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Paulo Marques 

paulomarquesmail@gmail.com 

Mestrado em Tecnologia Multimédia 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
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O presente inquérito insere-se na avaliação de um protótipo elaborado no âmbito 
do Mestrado em Tecnologia Multimédia da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. Foi desenvolvido um protótipo que permite interacção com 
um modelo tridimensional que contém vários sistemas de domótica. 

 

O protótipo encontra-se alojado em: 

http://paginas.fe.up.pt/~mtm00014   

 

O objectivo deste inquérito é recolher informação sobre a percepção e 
aprendizagem do utilizador enquanto interveniente em cenas tridimensionais 
interactivas no âmbito da domótica. 

 

Identificação do utilizador 

Todos os dados recolhidos serão tratados com confidencialidade e utilizados 
exclusivamente no âmbito descrito anteriormente. 

 

Nome: 

Sexo: 

Profissão: 

 Habilitações académicas:  

 Até ao 12.º de escolaridade 

 Bacharelato 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 

As respostas devem ser dadas numa escala de 1 a 5 em que 1 corresponde ao 

não, nunca e o 5 a sim, sempre.  

 

1  Navegação 

1.1 Experiência anterior com conteúdos 3d interactivos através da 

Internet. 

M F 

1 2 3 4 5 
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1.2 Em relação à navegação, sentiu facilidade na deslocação no modelo 

3D. 

 

1.3 No modelo, os compartimentos sala, cozinha e quarto são facilmente 

identificáveis. 

 

 

 

2 Interacção 

2.1 Conhecimento prévio sobre sistemas ou equipamentos relacionados 

com domótica. 

 

2.2 A interacção com os diversos interruptores existentes no interior do 

modelo revelou-se fácil e intuitiva. 

 

2.3 Foi fácil identificar no modelo o resultado dessa interacção directa com 

os interruptores. 

 

 

 

3 Controlos 

 

3.1 A acção dos diversos controlos existentes na interface gráfica 

(Exemplo: TV - ON|OFF) é facilmente perceptível no modelo. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



 

109 
 

 

3.2 É perceptível no modelo a acção das diversas barras de 

deslocamento horizontal (slider’s) (Exemplo: PERSIANA QUARTO) 

existentes na interface gráfica. 

 

3.3 A interligação entre os controlos existentes e os modos ligado/ 

desligado do fornecimento de electricidade é intuitivo. 

 

 

3.4 Quando a electricidade está desligada é possível ligar a televisão? 

 

 

3.5 Qual é a ponte que aparece na imagem de fundo, na televisão? 

 

 

3.6 Outros aspectos relacionados com o conteúdo que deseje salientar: 

 

 

 

4 Gerador de eventos 

 

4.1 A interligação entre a página do protótipo – MODELO e a 

localização dos eventos em planta na página - CONTEXTO permite 

uma correcta localização dos mesmos. 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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4.2 A interligação entre os geradores de eventos existentes (Exemplo: 

INTRUSÃO ON|OFF) e o controlo respectivo do alarme ligado/ 

desligado é fácil de relacionar. 

 

4.3 A acção dos diversos geradores de eventos existentes na interface 

gráfica (Exemplo: INUNDAÇÃO COZINHA) é facilmente perceptível 

no modelo. 

 

4.4 Quando é ligado o evento INCÊNDIO COZINHA onde é que aparece 

a animação do fogo? 

 

 

4.5 Qual é a animação que surge quando é activado o evento 

INUNDAÇÃO COZINHA? 

 

 

4.6 Outros aspectos relacionados com o conteúdo que deseje salientar: 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 


