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Resumo: 
O desenvolvimento de ambientes virtuais (AV) constitui uma área 
tecnológica bastante promissora da Informática, permitindo a criação de 
interfaces pessoa-computador mais naturais e, consequentemente, 
possibilitando a exploração de novas aplicações em diferentes áreas 
profissionais, como sejam, entre outras, a medicina, o entretenimento, a 
ciência, a aeronáutica, a exploração espacial e a formação profissional.  
Esta tese aborda o processo de desenvolvimento de um sistema 
simulador, de suporte à formação profissional inicial e contínua de 
operadores de gruas de pedreiras de mármore,  baseado em tecnologias 
dos ambientes virtuais. 
Com o desenvolvimento deste sistema pretende-se atingir três objectivos 
principais: 
 

• Demostrar que é possível, com tecnologias de baixo custo, 
desenvolver simuladores baseados em ambientes virtuais que 
possam ser utilizados de forma eficaz, no suporte de certas tarefas 
das indústrias mineiras dos mármores; 

• Identificar e/ou desenvolver metodologias adequadas ao 
desenvolvimento deste tipo de projectos nas suas diferentes fases 
e  tarefas; 

• Investigar e explorar tecnologias de suporte aos ambientes virtuais, 
tanto ao nível de software como de hardware. 

 
Esta dissertação descreve o processo de desenvolvimento do sistema 
com base nas metodologias adoptadas. São assim apresentadas as 
várias fases de desenvolvimento do sistema, as principais tarefas 
realizadas, as tecnologias utilizadas, os dispositivos de interacção 
convencionais e não convencionais incorporados e os testes e resultados 
obtidos. 
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Interacção 3D, Modelação 3D, Visualização 3D, Java3D, VRML 
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Title:  Virtual environment for Simulation of the Operation of a Crane in 
the Process Marble Extraction of a Quarry 
 
Name: Luís Carlos da Silva Bruno 
 
Abstract: 
The virtual environment development constitutes a sufficiently promising 
technological area of computer science, allowing the creation of person-
computer interfaces more natural and it making possible the exploration 
of new applications in different professional areas, as they are among 
others, the medicine, the entertainment, science, the aeronautics, the 
space exploration and the training. This thesis approaches the process of 
development of a simulator system, of support to the initial and 
continuous training of operators of cranes of marble quarries, based on 
technologies of virtual environments. 
With the development of this system it is intended to reach three main 
goals: 

• To demonstrate that it is possible with technologies of low cost, to 
develop simulators based on virtual environments that can be used 
of efficient form, in the bed of certain tasks of the mining industries 
of marbles; 

• To identify or to develop adequate methodologies to the 
development of this type of projects in its different phases and 
tasks; 

• To investigate and to explore technologies of support to virtual 
environments, as much to the level of software as of the hardware. 

 
This thesis describes the process of development of the system on the 
basis of the methodologies adopted. Thus, it showed the some phases of 
development of the system, the main carried through tasks, the used 
technologies, the conventional and not conventional devices of interaction 
incorporated and the tests and results. 
 
 
Keywords: Virtual Environments, Simulators, 3D Interaction Techniques, 
3D Modelation, 3D Visualisation, Java3D, VRML 
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1 - Introdução 
 

1.1 - Motivação 
 
Esta dissertação tem origem no desenvolvimento de um simulador baseado em 
tecnologias associadas aos ambientes virtuais tridimensionais, e tem como 
objecto de simulação a operação de uma grua na indústria extractiva das 
pedreiras de mármore. Este simulador tem como finalidade principal suportar a 
formação profissional, inicial e contínua, de técnicos operadores de gruas, na 
sua componente eminentemente prática. Com o desenvolvimento deste 
projecto pretendem-se atingir três objectivos gerais:  
 

• Demostrar que é possível, com tecnologias de baixo custo, desenvolver 
simuladores baseados em ambientes virtuais que possam ser utilizados 
de forma eficaz, no suporte de certas tarefas das indústrias mineiras dos 
mármores; 

 
• Identificar e desenvolver metodologias adequadas ao desenvolvimento 

deste tipo de projectos, nas suas diferentes fases e tarefas; 
  

• Investigar e explorar tecnologias de suporte aos ambientes virtuais, tanto 
ao nível de software como de hardware. 

 
Este projecto nasceu de contactos estabelecidos entre o Cevalor (Centro 
Tecnológico para o Aproveitamento das Rochas Ornamentais e Industriais) 
sediado em Borba e o autor desta tese. Com o desenvolvimento deste projecto, 
pretendeu-se demonstrar que é possível colocar estas tecnologias ao serviço 
de entidades ou pessoas que possam, efectivamente, daí recolher vantagens 
efectivas para as suas actividades, e simultaneamente desenvolver 
conhecimentos e competências nesta área tecnológica. O uso destas  
tecnologias, relacionadas com os ambientes virtuais, pode elevar a qualidade 
na prestação de determinados tipos de serviços/funções, desde que 
devidamente enquadradas, pelo que é importante que elas possam ser 
disseminadas em diferentes tipos de actividades. O uso e o desenvolvimento 
destas tecnologias têm tido no nosso país um nível de penetração bastante 
baixo e existem muitas actividades económicas (com destaque para a 
formação profissional) que podem ser objecto da sua utilização. O incremento 
do desenvolvimento destes sistemas, no mercado nacional, pode ser feito, 
como neste caso, através da realização de protótipos funcionais que 
respondam eficazmente a tarefas específicas. Se estes modelos se revelarem 
eficazes e aumentarem a rentabilidade das respectivas actividades 
económicas, então poderão estar criadas as condições para o desenvolvimento 
de sistemas mais complexos e abrangentes.  Foi com base nestes princípios 
que esta tese foi realizada, desenvolvendo-se desta forma, um sistema 
simulador evolutivo, daqui em diante denominado SimGrua. 
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1.2 - Definição do problema 
 
A formação profissional dos operadores de gruas das pedreiras de mármore da 
zona denominada por triângulo dos mármores (Estremoz, Borba e Vila Viçosa), 
no Alentejo, é ministrada com base numa componente teórica e numa 
componente eminentemente prática, que requer a operação daqueles 
equipamentos em contexto de trabalho. Neste momento, a formação prática é 
baseada exclusivamente na operação com gruas reais, em que o formando 
com a ajuda do formador, aprende a realizar as tarefas próprias da função de 
operador de grua. No entanto, esta formação prática não é claramente a mais 
segura para os seus participantes e equipamentos, podendo ser 
complementada e melhorada com toda a certeza, através da utilização de um 
simulador baseado num ambiente virtual. 
 
A  grua é um equipamento de grandes dimensões, bastante pesado, dos mais 
caros equipamentos da área de extracção de mármores e em que os seus 
componentes móveis podem aceder a diferentes áreas da pedreira. Estes, 
podem ocupar percentagens grandes da área total da pedreira. Um erro de 
operação grave com este equipamento pode danificar a estrutura da grua, 
parcial ou totalmente e colocar, desta forma, em causa a integridade física de 
pessoas e bens que estejam na sua área de influência (pedreira). Assim, 
desenvolver a formação inicial neste contexto pode  provocar situações de falta 
de segurança para pessoas e sistemas, aumentar os respectivos custos 
associados, constituindo-se assim, um factor inibidor da aprendizagem dos 
formandos e um elemento limitador do método de ensino dos formadores. 
 
A utilização destas tecnologias nesta área de formação profissional pode elevar 
bastante a sua eficácia por diversas razões:  
 

• O formando pode simular todo o tipo de tarefas possíveis e dentro de 
cada uma delas pode executar todas as acções que pretender, que não 
causa quaisquer danos ao sistema; 

 
• O formando pode desenvolver a aprendizagem ao seu próprio ritmo, 

sem necessitar da presença de formador e sem as limitações de estar 
em contexto de trabalho na pedreira; 

 
• O sistema pode detectar erros de operação e avisar o formando com 

informação detalhada sobre as suas causas, e mostrar as 
consequências dessas acções; 

 
• As sessões de formação podem ser registadas (vídeo, som e dados da 

operação) para posteriormente serem analisadas em conjunto pelo 
formando e formador, de forma a serem corrigidos erros; 

 
• O sistema pode efectuar sessões de avaliação formais e informais para 

o formando, com base em diferentes níveis de dificuldade, previamente 
definidos e parametrizados no sistema pelo formador. 
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O sistema real, que se pretende reproduzir virtualmente, é composto por um 
espaço físico envolvente, a pedreira, que possui no seu interior um conjunto de 
objectos físicos, estáticos e dinâmicos, e pessoas que desempenham 
determinadas tarefas. Neste sistema  assumem importância fulcral a grua e as 
pessoas que directa ou indirectamente a manipulam. Assim, neste trabalho são 
exploradas as seguintes vertentes da grua: estrutura física, capacidades 
funcionais e respostas comportamentais aos estímulos provocados pela acção 
dos seus operadores e/ou de outros objectos. As tarefas que este sistema tenta 
reproduzir são as realizadas pelo operador da grua e por um ajudante, que 
normalmente posicionado no fundo da pedreira, auxilia a manobra da elevação 
das cargas. Assim, é dado especial destaque aos tipos de interacção que o 
operador estabelece com: o ambiente envolvente, a grua e os outros 
trabalhadores no espaço da pedreira. Os tipos de interacção estudados entre o 
utilizador e o sistema permitiram identificar as seguintes tarefas: navegação, 
selecção, manipulação e controlo do sistema [Bowman99].  
 
Desta forma, para a tarefa de navegação foi estudado qual o tipo de 
movimentação que um operador de grua pode executar, de forma a ser 
escolhida uma técnica de navegação eficaz e, consequentemente, a escolha 
do interface físico adequado, que permita a realização dessa tarefa no 
ambiente virtual. 
 
A tarefa de selecção permite que um operador possa seleccionar 
determinados objectos do ambiente virtual. No contexto da pedreira, o operador 
pode, por exemplo, seleccionar os blocos de pedra mármore que pretende 
elevar. Associada à tarefa de selecção, está intimamente ligada a tarefa de 
manipulação, que permite a alteração de alguns atributos dos objectos 
previamente seleccionados, como são exemplos para o caso anterior, a 
modificação da posição e/ou orientação do blocos de pedra. Para a realização 
das duas tarefas anteriores é necessário utilizar técnicas e metáforas de 
interacção que possibilitem que as mesmas se façam eficazmente. 
 
Um grande desafio que se coloca na construção de ambientes virtuais é a 
exploração e utilização de uma panóplia de diferentes tipos de tecnologias de 
hardware e software e do recurso a várias metodologias e técnicas durante as 
várias fases do projecto e implementação. Assim, neste projecto foi decidido 
utilizar diferentes dispositivos periféricos, de entrada e saída, uns 
convencionais (rato, teclado, monitor) e outros não convencionais (detector de 
posição, luva de dados e botoneira). A utilização de cada um deles tenta 
proporcionar, na execução de cada tarefa, as melhores condições de 
interacção dos utilizadores com o sistema. Por exemplo, no processo de 
navegação no ambiente virtual, pode-se utilizar um dos seguintes dispositivos, 
para efectuar essa tarefa: teclado, rato e detector de posição/orientação 
(tracker). A escolha do dispositivo baseou-se no estudo da técnica de 
interacção mais adequada para a tarefa em causa, e nas condições gerais de 
interacção do utilizador com o sistema, e que neste caso recaiu no detector de 
posição/orientação. 
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No desenvolvimento de um ambiente virtual é importante acomodar no sistema 
um conjunto de características que permitam um maior envolvimento do 
utilizador, tanto ao nível sensorial como perceptual. Assim, para além da 
obrigatoriedade dos dispositivos de interacção de entrada e de saída utilizados 
promoverem um envolvimento mais natural do operador com o sistema, é 
importante que seja fornecido o maior realismo possível nas suas componentes 
visuais, auditivas e tácteis. No entanto, o valor deste realismo não pode colocar 
em causa o desempenho dos sistemas de baixo custo. Outro elemento 
importante a ter em conta, reporta-se ao tempo de resposta que o sistema deve 
fornecer ao utilizador, na execução de determinadas operações. Deverá o 
sistema, tanto em termos dos sinais sensoriais gerados como na gestão de 
determinados comportamentos de objectos, responder com tempos de 
resposta suficientemente pequenos, de forma a que o utilizador não perca o 
seu envolvimento com o ambiente, com a consequente perda de eficácia na 
utilização do simulador. 
 
No ambiente real existe uma relação colaborativa entre o operador da grua e 
outros operadores denominados ajudantes de manobra. Estes, emitem 
informação sonora e gestual para o operador da grua, de forma a ajudarem a 
realização das operações de elevação de cargas, sem cometimento de erros. 
O SimGrua possui características multi-utilizador, possibilitando a comunicação 
entre os seus vários operadores, que posicionados em diferentes plataformas e 
com diferentes pontos de vista, acedem a mundos virtuais em que os seus 
objectos têm estados coerentes.  
 
Para que aquele requisito seja possível implementar é necessário utilizar 
paradigmas de programação distribuída, que permitem que o estado dos 
objectos remotos, seja igual ao dos correspondentes objectos locais do mundo 
virtual. A implementação do sistema multi-utilizador distribuído teve como 
suporte físico uma rede local, baseada na pilha de protocolos TCP/IP. A 
programação distribuída foi executada com recurso à API (Aplication 
Programming Interface) RMI (Remote Method Invocation), parte integrante do 
núcleo central de pacotes de classes da linguagem de programação Java. 
 
O desenvolvimento deste tipo de projectos, cujo objecto de desenvolvimento é 
a criação de  ambientes virtuais, pelas suas características próprias, requer 
uma metodologia específica e  adequada, composta por um conjunto de fases, 
identificadas inicialmente, e que sejam garantia que o produto final se adequa 
às suas finalidades. Foi objecto de estudo desta tese a escolha de uma 
metodologia que assegurasse qualidade no processo de desenvolvimento e, 
consequentemente, no produto final.  
 
Assim, foi efectuada uma selecção da metodologia do processo de 
desenvolvimento do sistema com base em dois modelos diferentes: o modelo 
de cascata (waterfall model) e o modelo evolutivo por prototipagem (prototyping 
model). Com base num determinado conjunto de critérios, verificou-se que o 
segundo modelo é o que mais se adequa ao processo de desenvolvimento 
deste sistema. Inicialmente foram especificados os vários protótipos ou versões 
intermédias, identificando-se claramente o seu conteúdo funcional e os 
objectivos que os mesmos pretendiam atingir.  
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Após se ter efectuado a escolha da metodologia, que sustentou a realização de 
um determinado número de protótipos evolutivos, verificou-se a necessidade 
de se desenvolver um motor de simulação / visualização, que permitisse 
suportar a visualização tridimensional, a gestão de comportamentos dos 
utilizadores e de objectos do mundo, a gestão de diferentes dispositivos físicos 
de entrada/saída e a colaboração multi-utilizador. Para tornar o processo de 
desenvolvimento dos protótipos mais rápido, e após testes de eficácia, foi 
utilizado um motor de visualização, já parcialmente desenvolvido pelo grupo de 
trabalho Java3D & VRML, da entidade Web3d Consortium. O motor de 
visualização, desenvolvido na linguagem de programação Java, utiliza a API 
Java3D, como suporte para as seguintes tarefas: criação do grafo de objectos 
tri-dimensionais, rendering, gestão de entradas e saídas de dados e gestão de 
comportamentos entre objectos do sistema.  
 
A escolha daquela plataforma de visualização,  baseada naquela linguagem de 
programação foi determinada por um estudo comparativo entre várias 
tecnologias e tendo como base os requisitos funcionais e não funcionais do 
sistema. A portabilidade, o tempo de desenvolvimento, a eficácia e a facilidade 
de integração de diferentes tecnologias foram os principais elementos 
avaliados no referido estudo.  
 
O motor de visualização recebe os dados da descrição tridimensional do 
ambiente virtual com base em ficheiros no formato VRML (Virtual Reality 
Modelling Language) que, por sua vez, são analisados ( parser), mapeados e 
carregados num grafo de objectos java3D, que através de um processo 
contínuo de rendering, e com base nas entradas do sistema, sintetiza as vistas 
da cena. 
 
O desenvolvimento do simulador estimulou o Cevalor a desenvolver um modelo 
experimental do processo de ensino/aprendizagem, com base nestes 
ambientes, e que poderá ser posto em prática e avaliado brevemente. 
 

1.3 - Estrutura da dissertação 
 
Esta dissertação pretende descrever de forma clara, fundamentada e eficaz o 
desenvolvimento do simulador SimGrua, aplicado a um determinado tipo de 
operação industrial. Assim, por um lado apresentam-se alguns elementos 
teóricos de suporte desta área tecnológica e que servem para fundamentar e 
justificar algumas opções tomadas e, por outro lado, descrevem-se as 
metodologias, modelos, técnicas, tecnologias, implementações, testes e 
resultados obtidos nas várias fases do projecto. 
 
No capítulo dois, apresentam-se fundamentos teóricos relacionados com as 
tecnologias dos ambientes virtuais e dos simuladores, e que se constituíram 
como elementos de suporte ao desenvolvimento da tese. 
 
No capítulo três são apresentados os pressupostos pedagógicos nos quais se 
baseia o simulador, é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento 
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do projecto do ambiente virtual, e são especificados os principais requisitos e 
modelos objecto de análise do sistema: ambiente tri-dimensional, modelo 
matemático de funcionamento da grua, modelo de interacção dos operadores 
entre si e com o sistema e a arquitectura geral do sistema. 
 
No capítulo quatro são descritos aspectos da implementação do projecto 
relacionados com: as tecnologias envolvidas no projecto, o desenvolvimento do 
motor de visualização, os interfaces com os utilizadores, a modelação tri-
dimensional do mundo e o sistema distribuído de suporte do trabalho 
colaborativo. 
 
No capítulo cinco é descrita a forma como a avaliação e os respectivos testes 
de aceitação dos protótipos foram efectuados, por parte de utilizadores e quais 
foram os resultados obtidos. 
  
No capítulo seis é efectuado um balanço final do trabalho realizado, realçando-
se os aspectos principais do mesmo e formulam–se juízos críticos sobre os 
resultados obtidos que a tese ajudou a construir. Neste capítulo são também 
lançadas sugestões sobre trabalhos futuros a realizar, de forma a melhorar e 
completar o simulador. 
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2 - Ambientes virtuais e simuladores de formação 
2.1 - Ambientes virtuais 

2.1.1 - Introdução 
 
O desenvolvimento de ambientes virtuais (A.V.) constitui uma área tecnológica 
bastante promissora da informática, permitindo a criação de interfaces pessoa-
computador mais naturais e, consequentemente, possibilitando a exploração de 
novas aplicações em diferentes áreas profissionais, como sejam, entre outras, 
a medicina, o entretenimento, a ciência, a aeronáutica, a exploração espacial e 
a formação profissional [Allison95, Hodges95, Sorid00, State96].  
 
No entanto, não se tem assistido a uma massificação no desenvolvimento e 
utilização de aplicações de A.V., tanto em termos nacionais como 
internacionais, como se previra há alguns anos atrás. Esta situação pode ser 
atribuída à complexidade e multiplicidade de tecnologias, tarefas e novos 
interfaces com o utilizador que uma aplicação de A.V. exige.  
 
É importante referir que o desenvolvimento destes sistemas envolve várias 
áreas de investigação e desenvolvimento, próprias e afins, como são os casos 
dos factores humanos, interface pessoa-máquina, ergonomia, impacto social, 
hardware e software [Bishop92]. É determinante para o desenvolvimento deste 
tipo de aplicações que existam equipas pluri-disciplinares que dominem, entre 
outras, várias áreas tecnológicas como sejam: dispositivos de entrada / saída 
não convencionais, projecto de interfaces, simulação em tempo real,  
rendering,  modelação tridimensional, sistemas paralelos e/ou distribuídos, 
programação e avaliação de sistemas. 
 
As expressões “ambiente virtual” e “realidade virtual” são normalmente 
utilizadas para descrever as mesmas tecnologias, sendo que, nos últimos anos, 
a expressão “ambiente virtual” foi adoptada preferencialmente pela comunidade 
científica.  
 
A substituição da palavra realidade pela palavra ambiente evita que haja, por 
parte de quem desenvolve ou utiliza estas tecnologias, a ambição de remodelar 
o universo físico através das mesmas, ou que fique a noção de que todas as 
suas aplicações têm como finalidade substituir integralmente as situações do 
mundo real [Vince95]. Os ambientes virtuais podem recriar ambientes reais ou 
imaginários/fictícios, como por exemplo na indústria dos jogos. Na indústria do 
entretenimento, a expressão realidade virtual é correntemente utilizada de 
forma adequada já que a  maioria das suas aplicações se baseia em cenas 
fictícias. 
 
No que respeita a definições dos conceitos subjacentes à tecnologia dos 
ambientes virtuais, existem várias, enunciadas por diversos autores da área, 
das quais se destacam algumas mais exemplificativas: 
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• É a forma mais avançada de interface entre o utilizador e o computador 
até hoje disponível [Hancock95]; 

 
• Trata-se de um interface que simula um ambiente real e permite aos 

seus participantes interagirem com o mesmo [Latta94]; 
 

• É uma tecnologia que permite aos seus utilizadores visualizarem, 
manipularem e interagirem com representações/dados extremamente 
complexos [Aukstakalnis92]; 

 
• Técnica avançada de interface que permite ao utilizador realizar 

imersão, navegação e interacção num ambiente sintético tridimensional, 
gerado por computador em tempo real e utilizando canais multi-
sensoriais [Burdea94, Jacobson91, Krueger91]; 

 
• Modelo espacial  tridimensional visualizado por utilizadores humanos a 

partir de um determinado ponto de vista, usando um sistema informático 
com suporte gráfico 3D em tempo real, podendo o sistema ser 
complementado com outra informação sensorial, como sejam os sinais 
áudio e sensações tácteis. Neste conceito, a direcção e sentido do 
movimento e a orientação do ponto de vista do utilizador são controlados 
pelo próprio e não pelo sistema [Bowman99]. 

 
Neste conjunto de definições existem, implícitos ou explícitos, um conjunto de 
elementos comuns, como sejam: utilizador, espaço tri-dimensional e 
interacção. Assim, em todos estes sistemas, o utilizador assume um papel 
central, podendo-se afirmar que estas são tecnologias centradas nas tarefas do 
utilizador. Este, embora posicionado no mundo real, estimula o sistema virtual e  
recebe dele estímulos sensoriais, conforme o diagrama de blocos da Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Diagrama de blocos do relacionamento entre o utilizador e o ambiente 

 
Segundo Bowman [Bowman99]  o utilizador  destes sistemas desenvolve 
quatro tarefas principais genéricas: navegação, selecção, manipulação e 
controle do sistema. A navegação ou controlo da posição e orientação do 
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utilizador, refere-se à tarefa em que este, interactivamente, posiciona e orienta 
o seu ponto de vista no ambiente tridimensional. A selecção é a tarefa que 
envolve a escolha/especificação de um ou mais objectos do ambiente, para 
sobre eles serem efectuadas determinadas acções.  A manipulação é a tarefa 
que descreve a modificação de atributos de objectos virtuais que foram 
previamente seleccionados, como sejam a sua posição, côr, escala, forma e 
textura, entre outros. Normalmente, a selecção e a manipulação são tarefas 
que são executadas em conjunto, não implicando, no entanto, que as mesmas, 
para casos particulares, sejam executadas individualmente. 
 
A tarefa de controle do sistema envolve a introdução, por parte do utilizador de 
comandos para o sistema que alteram, entre outros elementos, o estado global 
da aplicação, o modo de interacção e o valor de determinados parâmetros.  
 
Cada uma das tarefas genéricas atrás identificadas pode ser composta por um 
conjunto de sub-tarefas, dependendo a sua correcta operacionalidade, da 
escolha acertada das técnicas, métodos e dispositivos de interacção 
adequados para cada caso. 
 

2.1.2 - Terminologia e algumas definições 
 
De forma a contextualizar os assuntos tratados na globalidade desta tese, 
referentes às tecnologias de ambientes virtuais, é importante definir um 
conjunto de termos que, mais à frente, serão utilizados. Estas definições são 
baseadas em [Bowman99] e têm como objectivo serem auxiliares na 
compreensão dos termos utilizados no contexto da tese. 
 
Tempo Real: Sistema de visualização que gera uma taxa de refrescamento de 
imagens no mínimo de 15hz (15 imagens por segundo) e que permite que o 
utilizador se movimente interactivamente no ambiente, de forma suave e 
contínua. 
  
Imersão: A sensação de estar “dentro de” ou “presente em”, que é 
experimentado nalguns ambientes virtuais. Um utilizador é imerso quando 
sente que o mundo virtual o envolve e em que, portanto, deixa de ter a noção 
de estar no mundo físico, para passar a fazer parte do ambiente virtual. A 
imersão pode possuir diferentes graus de envolvimento do utilizador, sendo 
que para tal, podem ser utilizadas diferentes técnicas e dispositivos físicos de 
interacção. A imersão não é provocada somente por estímulos de carácter 
visual mas também pode ser complementada e vivenciada por estímulos 
provenientes de outros canais sensorais, como sejam a audição e o tacto. 
 
Presença: Sinónimo de imersão. 
 
Imersivo:  Um ambiente virtual é considerado completamente imersivo, 
quando o ambiente gerado pelo computador parece envolver de tal forma o 
utilizador, que ele se abstrai totalmente do mundo físico que o rodeia. Por 
exemplo, a utilização de capacetes de visualização (HMD – Head Mounted 
Display) ou sistemas CAVE, permitem a exploração de ambientes imersivos. 
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Qualquer destas tecnologias necessita do suporte dum detector de 
posição/orientação da cabeça. 
 
Por exemplo, no cockpit de um simulador de voo, os gráficos aparecem em 
janelas de projecção que estão colocadas em volta do utilizador, de forma a 
que quando o avião, por exemplo, curve, as imagens envolventes são 
actualizadas com novas vistas, dando ao utilizador a noção de estar envolvido 
no ambiente. Neste caso, o espaço físico do mundo real não é bloqueado da 
vista do utilizador, constituindo um suporte suplementar à imersão do sistema 
de simulação.  
 
Interacção Pessoa-Máquina (HCI): Relação estabelecida entre os seres 
humanos e os computadores e que corresponde às trocas de informação que 
são estabelecidas, durante uma sequência de tarefas, com o propósito de 
controlar o computador ( do ponto de vista do utilizador) ou informar o utilizador 
(do ponto de vista do computador). Esta interacção tem como objectivo 
aumentar a produtividade, satisfação e habilidade dos utilizadores. 
 
Interface com utilizador (UI): Software ou hardware que medeia a interacção 
entre os seres humanos e os computadores. Os interfaces com utilizadores 
incluem dispositivos físicos de entrada e saída, como sejam entre outros, os 
teclados, ratos, speakers e monitores, e entidades de software, como sejam 
entre outros, os menus, janelas e botões. 
 
Técnica de Interacção: É um método que permite aos seus utilizadores 
realizarem uma tarefa no computador através do uso de um determinado 
interface com o utilizador. Uma técnica de interacção pode ser uma acção tão 
simples como clicar num botão, ou complexa, como seleccionar um objecto no 
espaço tridimensional através dos gestos da mão. Aquela pode ser influenciada 
pelo dispositivo físico utilizado, mas é conceptualmente separado dele. O 
mesmo dispositivo físico pode ser usado por diferentes técnicas de interacção 
para realizarem a mesma tarefa e, de forma oposta, uma mesma técnica 
implementada pode usar diferentes dispositivos físicos.  
 
HMD / Capacete de visualização: Este sistema, denominado head-mounted 
display, é suportado na cabeça do utilizador e possui dois écrans de 
visualização de imagens, que são geradas continuamente pelo sistema gráfico 
do computador e que são colocadas em frente de cada olho. Os écrans do 
capacete podem basear-se na tecnologia de tubos de raios catódicos (CRT) ou 
écrans de cristais líquidos (LCD) e normalmente incorporam lentes ópticas para 
dar a noção de que as imagens geradas estão mais afastadas. Muitos 
capacetes de visualização possuem auscultadores de áudio e são usados em 
conjunto com detectores de posição/orientação. 
 
Detector de posição / orientação (Tracker): Dispositivo que captura a 
posição e orientação tridimensional duma determinada fonte no espaço físico 
real. As tecnologias de suporte mais comuns destes dispositivos são as 
seguintes: electromagnética, óptica, ultra-sónica, giroscópica e mecânica. 
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CAVE (CAVE Automatic Virtual Environment): É um ambiente de interacção 
com vários utilizadores, assente no espaço físico de uma sala, em que são 
produzidas imagens e áudio de alta resolução. As imagens 3D são projectadas 
nas paredes e chão da sala e são visualizadas com o recurso a óculos 
estereoscópicos. Os utilizadores possuem um detector de posição e ao 
moverem-se no interior da sala provocam a geração de diferentes vistas do 
ambiente virtual, provocando um sentido de imersão muito apurado. 
 

2.1.3 - Evolução das tecnologias dos ambientes virtuais   
 
Tal como no desenvolvimento de outras tecnologias, a dos ambientes virtuais, 
inicialmente designada de “realidade virtual”, tornou-se do domínio público 
após aturadas investigações e desenvolvimentos em laboratórios industriais, 
académicos e militares. A evolução da realidade virtual está intimamente ligada 
ao amadurecimento de outras tecnologias tais como: computação gráfica, 
monitores, sistemas informáticos de tempo real, fibra óptica e detecção de 
posição 3D [Vince95].  
 
Assim, quando o aperfeiçoamento de uma dada tecnologia é estabelecida, ela 
pode constituir uma entrada para o desenvolvimento de outras, que permitem 
assim definir novos caminhos e estratégias nessa área, dando-se assim novos 
saltos tecnológicos. A área dos ambientes virtuais tem, na sua génese e 
desenvolvimento, a aglutinação de várias tecnologias e a realização dos seus 
projectos baseia-se na inter-disciplinaridade de várias áreas do conhecimento, 
atrás referidas.  
 
A realidade virtual iniciou a sua investigação não para responder a nenhuma 
necessidade específica mas antes como uma forma de explorar os resultados 
de uma nova forma de interacção do ser humano com os sistemas 
informáticos. Olhando para trás, verificamos que foram dados grandes passos, 
os quais permitem hoje identificar um mercado claro, com necessidades 
específicas, identificadas em diferentes áreas e que podem, no geral, ter 
respostas eficazes, com base na tecnologia existente. 
 
A indústria de entretenimento teve um papel bastante importante no 
desenvolvimento desta área, sendo de referir que o primeiro simulador 
considerado como tal foi o Sensorama que era constituído por uma cabine, 
onde o utilizador se colocava e que lhe proporcionava uma viagem, por 
exemplo, por uma cidade, com base num conjunto de estímulos sensoriais que  
combinavam filmes 3D, som estéreo, vibrações mecânicas, aromas e ar 
movimentado por ventiladores. Este dispositivo apresentava já um mecanismo 
de visão estereoscópica. 
 
Os primeiros trabalhos científicos na área surgiram em 1961, quando a 
empresa Philco desenvolveu um par de câmaras remotas e um protótipo de um 
capacete com monitores que permitiam ao utilizador uma sensação de 
presença dentro de um ambiente [Comeau61]. Posteriormente, esse 
equipamento passou a chamar-se HMD (head-mounted display)  [Ellis94]. 
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Em 1965, Ivan Sutherland, conhecido como o “pai” da realidade virtual 
[Hand94], apresentou à comunidade científica a ideia de desenhar objectos 
directamente no monitor vídeo do computador, por meio de uma caneta óptica, 
dando início à área da Computação Gráfica. Ivan Sutherland tornou-se o 
precursor da actual indústria de CAD (Desenho Assistido por Computador). 
Ainda nesse ano, Ivan Sutherland no desenvolvimento do projecto “The 
Ultimate Display” apresentou o primeiro capacete de vídeo (HMD) adaptado 
funcionalmente para receber gráficos do computador. Este capacete permitia 
ao utilizador observar os diferentes lados de um cubo, representado por uma 
estrutura do tipo modelo de arame, flutuando no espaço [Fisher90, 
Machover94] através da movimentação da posição da cabeça. 
 
Em meados dos anos 70, Myron Krueger investigava formas de combinar 
computadores e sistemas de vídeo, criando desta forma o conceito de 
Realidade Artificial na Universidade de Wisconsin [Pimentel95]. Assim, 
Krueger criou o sistema VIDEOPLACE, no qual uma câmara de vídeo 
capturava as imagens dos participantes e projectava-as numa grande tela. 
Desta forma, os participantes podiam interagir uns com os outros e com 
objectos projectados na tela, sendo os seus movimentos constantemente 
capturados e processados. Essa técnica tornou-se conhecida como Realidade 
Virtual de Projecção [Jacobson94]. 
 
Em 1977 uma  luva de dados de realidade virtual foi inventada com o nome de 
Sayre Glove, na Universidade do Illinois, Chicago, pelos investigadores Dan 
Sandin, Richard Sayre e Thomas Defanti. Esta luva foi a percursora da 
DataGlove comercializada em 1987, desenvolvida pela empresa VPL 
Research, fundada por Thomas Zimmerman e Jaron Lanier e captava a 
movimentação e inclinação dos dedos da mão.  
 
Em 1985, Thomas Furness demonstrava para a Força Aérea Norte Americana 
o sistema VCASS (Visually Coupled Airborne Systems Simulator), conhecido 
como o “Super Cockpit”. Trata-se de um simulador que usava computadores e 
capacetes vídeo interligados para representar o espaço 3D da cabine de um 
avião. Os capacetes integravam componentes do áudio e vídeo. Assim, os 
pilotos podiam aprender a voar e lutar em trajectórias com 6 graus de liberdade 
(6DOF) sem descolar verdadeiramente. O VCASS possuía alta qualidade de 
resolução nas imagens e era bastante rápido na actualização de imagens 
complexas. No entanto, o custo representava um problema: milhões de dólares 
eram necessários apenas para o capacete [Pimentel95]. O “Super Cockpit” é 
baseado num ambiente virtual que combina estímulos visuais, auditivos e 
tácteis, em que existe um controlo interactivo com base em entradas de dados 
provenientes da cabeça, olhos,  voz e mãos. Este sistema pretendia explorar 
todas as capacidades perceptuais, cognitivas e psicomotoras do piloto. 
 
Com a nova tecnologia de visores de cristal líquido (LCD), Michael McGreevy 
começou a trabalhar no projecto VIVED (Virtual Visual Environment Display) 
em 1984 na NASA, no qual foi possível desenvolver a geração de imagens 
estereoscópicas. A resolução das imagens era limitada, em comparação com o 
sistema VCASS, mas o seu custo era bastante atractivo [Rheingold91]. As 
componentes de áudio e vídeo foram montadas sobre uma máscara de 
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mergulho, utilizando dois visores de cristal líquido com pequenos auto-falantes 
acopolados. Scott Fisher juntou-se a esse projecto em 1985, com o objectivo 
de incluir nele luvas de dados, reconhecimento de voz, síntese de som 3D, 
além de dispositivos de feedback (resposta) táctil. 
 
No final de 1986, a equipe da NASA já possuía um ambiente virtual que 
permitia aos seus utilizadores enviar comandos pela voz, escutar voz 
sintetizada e som 3D, e manipular objectos virtuais directamente pelo 
movimento das mãos. O mais importante é que esse trabalho permitiu a 
possibilidade de comercialização de um conjunto de novas tecnologias, 
tornando mais acessível o seu preço de aquisição e desenvolvimento.  
 
A consciencialização de que os empreendimentos da NASA poderiam gerar 
equipamentos comercializáveis deu início a inúmeros programas de pesquisa 
em realidade virtual, em vários países do mundo. Centros de investigação e 
empresas, nas áreas do software e do hardware, têm desde então, investigado 
e desenvolvido novos sistemas que foram utilizados em diferentes áreas de 
actividade económica. 
 

2.1.4 - Classificação dos ambientes virtuais   
 
Os ambientes virtuais podem ser classificados segundo determinados critérios, 
o que constitui um elemento de trabalho importante na definição dos objectivos 
que se pretendem atingir com cada sistema específico. A definição destes 
critérios deve ser efectuada de forma hierárquica [Kalawsky93].  
 
Um critério de classificação das aplicações prende-se com o nível de detalhe 
visual que o ambiente apresenta em relação ao mundo real ou imaginário que 
pretende retractar. Assim, o nível de realismo visual dos ambientes apresenta-
se como um critério importante, na classificação de uma aplicação, visto que 
nalgumas delas o grau de fidelidade visual é extremamente importante para o 
bom desempenho das tarefas e envolvimento dos seus utilizadores no 
ambiente.  
 
É claro que a escolha do nível de realismo de uma aplicação vai ser um factor 
restritivo na escolha do hardware de suporte (aplicações com nível de maior 
fotorealismo requerem recursos de hardware mais exigentes), nas técnicas de 
modelação a implementar e no detalhe dos conteúdos a incorporar no mundo 
virtual. 
 
Um outro critério importante a definir num ambiente virtual é o nível de imersão 
que o mesma apresenta. Assim, e como foi referido anteriormente, a imersão 
corresponde à sensação de presença do utilizador num mundo virtual. Se o 
nível de imersão é grande, ele sente-se completamente envolvido pelo 
ambiente virtual; se pelo contrário, o nível de imersão é baixo, ele sente-se 
envolvido pelo mundo real, mesmo estando em interacção com o mundo 
virtual.  
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O nível de imersão, pode ser um factor importante para o bom desempenho 
das tarefas e envolvimento dos seus utilizadores no ambiente, é conseguido 
através da implementação de diferentes técnicas de interacção e da utilização 
de diferentes dispositivos físicos. Assim, embora todos os sentidos humanos 
possam contribuir para a noção de imersão, a visão é aquele que a afecta de 
forma mais determinante. Por esta razão, quando se fala de imersão, está-se 
indirecta e principalmente a falar da forma como o sentido de presença do 
utilizador é afectado pelo factor visual e pela forma como o utilizador visualiza o 
ambiente envolvente.  
 
Considera-se que um sistema é considerado imersivo quando é baseado na 
utilização do capacete de visualização (HMD) ou em sistemas CAVE, e é 
considerado não imersivo, ou com um menor grau de imersão, quando são 
utilizados écrans como superfícies de visualização. No entanto, alguns 
dispositivos ou elementos que estimulem outros sentidos (como por exemplo 
áudio 3D, detecção de posição automática da cabeça e controlos tácteis 
reactivos) podem induzir algum nível de imersão nos seus utilizadores 
[Roehl93].  
 
Para certas aplicações, a utilização de monitores vídeo nos ambientes virtuais 
ainda apresenta algumas vantagens em relação à utilização de outros 
dispositivos não convencionais: baixo preço, facilidade técnica e ergonómica na 
sua utilização e possibilidades de utilização de maiores resoluções gráficas. 
Para além da utilização dos dispositivos físicos e das técnicas de interacção, 
como factores limitadores do nível de imersão, existem outros factores que o 
podem também influenciar, como sejam o valor do field of view do pipeline de 
visualização, a resolução gráfica do dispositivo de visualização e o nível de 
interacção física com o utilizador [Kalawsky93]. 
 

2.1.5 - Arquitecturas dos ambientes virtuais 
 
As aplicações baseadas em ambientes virtuais possuem uma estrutura 
composta por diferentes entidades e que podem ser representadas de forma 
genérica pelo diagrama de blocos da Figura 2 [Burdea94]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Diagrama de blocos de um  ambiente virtual 
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Neste diagrama, o gerador do ambiente virtual é composto por hardware e 
software que gere os dispositivos de entrada e saída que estão em contacto 
directo com o utilizador. Durante a execução das tarefas dos utilizadores, os 
dispositivos de entrada permitem que o sistema recepcione os seus estímulos,  
e por outro lado os dispositivos de saída enviam-lhe as respostas adequadas. 
O gerador também acede aos dados que descrevem os objectos do ambiente 
tri-dimensional, aos seus comportamentos isolados e globais, dentro do mundo, 
e gera os outputs, por exemplo vistas do mundo ou forças reactivas, em tempo 
real.  
 
O papel do gerador do ambiente virtual é também comunicar com outras 
entidades de software integradas no sistema local ou em sistemas remotos, 
através de redes locais ou globais, em ambientes distribuídos ou não. Se nos 
reportarmos  a um sistema imersivo, podemos descrever a relação entre o 
gerador do ambiente virtual e os dispositivos de entrada,  através da Figura 3 
[Kalawsky93]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 3 - Estrutura de um ambiente virtual imersivo com destaque nos interfaces com utilizador 
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Cada um dos dispositivos gera ou recebe um conjunto de estímulos (sensoriais 
no primeiro caso e de controle no segundo caso) que necessitam de ser 
simulados por entidades próprias. Para tal, o gerador do ambiente virtual 
assume o papel da entidade coordenadora e sincronizadora dos vários tipos de 
simulação que o ambiente suporta. Existe ainda a possibilidade de, em 
ambientes virtuais distribuídos e colaborativos, a informação resultante dos 
estímulos e reacções poder ser difundida em redes locais ou globais, de forma 
a manter a integridade do ambiente distribuído, conforme a Figura 4 
[Durlach95]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Estrutura detalhada de um ambiente virtual 
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imagens por segundo. O valor destes tempos depende da complexidade do 
modelo geométrico e das relações comportamentais entre os seus objectos 
(por exemplo a gestão de colisões) e depende também da riqueza visual que 
descreve os objectos. A complexidade das texturas, o tipo de iluminação e os 
métodos de sombreamentos utilizados, também afectam o desempenho do 
sistema na geração de imagens. 
  
A simulação física pretende recriar no ambiente virtual alguns fenómenos 
físicos da realidade, descritos por modelos matemáticos. Assim, o movimento 
dos objectos pode ser descrito por leis da cinemática; as colisões entre 
objectos e as suas deformações nas superfícies podem basear-se em modelos 
físicos da mecânica, bem como os objectos podem ser especificados por  
determinados atributos físicos como sejam a massa, o peso e a inércia.  
 
De igual forma, podem ser produzidos / simulados estímulos para dispositivos 
de saída, como por exemplo actuadores tácteis ou de força, cuja geração dos 
respectivos sinais respeita determinadas regras da física. É importante que o 
gerador virtual responda, em tempo real, às acções dos utilizadores, na tarefa 
de simulação física. Por exemplo, se dois objectos colidiram entre si, e daí 
decorre uma determinada deformação numa superfície de um dos objectos, 
deverá essa situação ser detectada e respondida em tempo real, de forma a 
conferir realismo ao ambiente.  
 
O reconhecimento da voz humana constitui um dos grandes desafios que a 
área do conhecimento informático e afins tem para resolver nos próximos anos. 
O domínio dessa tecnologia permite que a interacção do utilizador com as 
máquinas se processe da forma mais natural possível, comparável à forma de 
relacionamento natural entre os seres humanos. Esta tecnologia apresenta  
ainda hoje em dia diferentes níveis de dificuldade na sua implementação e 
aplicação massiva.  
 
Assim, os actuais sistemas de reconhecimento de voz funcionam 
razoavelmente com ordens orais do utilizador para o sistema, compostas por 
poucas palavras, com estruturas sintácticas pouco elaboradas e em que os 
padrões de reconhecimento são previamente gravados no sistema. Se por 
outro lado, o sistema interpreta e recebe do utilizador conversas compostas por 
várias frases em linguagem natural (compostas por estruturas sintácticas 
complexas e com aspectos semânticos diferenciados) e cujo reconhecimento 
de padrões não está dependente de um utilizador particular, então os sistemas 
actuais ainda não funcionam de forma eficaz. Os ambientes virtuais podem 
beneficiar, em larga escala, da investigação e desenvolvimento desta 
tecnologia,  bem como da síntese de voz, pois permitem um relacionamento 
mais intuitivo e natural entre os utilizadores e os sistemas. 
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2.2 - Simuladores 

2.2.1 - Introdução 
 
A simulação [Balci01]] é o acto de experimentação de um ou vários modelos, 
ou o acto de uma pessoa exercitar-se com esses modelos, de forma a atingir 
diversos objectivos como sejam por exemplo a aquisição, análise e formação. 
Por exemplo, se o objectivo é analisar o desempenho de um sistema complexo 
ainda na fase de projecto, efectua-se uma experimentação com um modelo, ou 
com um conjunto distribuído de modelos que representam o sistema, e retiram-
se daí as respectivas conclusões. Este processo denomina-se análise baseada 
em simulação. Se estamos em presença de uma experimentação de um 
modelo cujo objectivo é dar suporte a uma decisão de aquisição, então o 
processo é denominado aquisição baseada em simulação. Se por outro lado, o 
objectivo é, por exemplo, formar/ensinar militares a tomarem decisões em 
cenário de combate, então deve-se exercitar um modelo ou um conjunto 
distribuído de modelos, de forma interactiva, usando os formandos como parte 
da simulação. A este processo dá-se o nome de formação baseada em  
simulação. 
 
Assim, a simulação baseia-se no emprego de modelos particulares que têm 
como objectivos obter conclusões sobre a estrutura ou funcionamento de 
objectos do mundo real [McHaney91] ou permitir o domínio do seu 
manuseamento ou operação. Um sistema simulador deverá abstrair o maior 
número de elementos possíveis do domínio do sistema real,  com base em 
equações, algoritmos ou outro tipo de representações,  de forma a que ele 
possua uma estrutura ou actividade funcional, o mais rigorosa e fiel possível. 
Como se pode ver pela Figura 5, os simuladores podem ser decompostos 
conceptualmente nos três elementos seguintes: sistema simulador, sistema 
simulado e sistema real. O sistema simulado é constituído pelo sub-conjunto 
das variáveis consideradas do sistema real que se tomam em consideração 
para a construção do sistema simulador. Essas variáveis podem, no sistema 
simulador, ser tratadas com o maior ou menor realismo possível, dependendo 
de outras restrições do sistema global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Relação entre um sistema real / simulado e sistema simulador 
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No projecto de desenvolvimento de simuladores, principalmente naqueles que 
simulem processos físicos, têm que ser cuidadosamente tomadas decisões 
sobre quais são as variáveis do sistema real que devem ser integradas no 
mesmo. Sabe-se que o número de variáveis a utilizar é finito, pelo que se deve 
aferir qual é o custo da introdução de uma dada variável no sistema, em 
comparação com o grau de importância ou repercussão que ela possui nos 
objectivos que o sistema pretende atingir. Conclui-se assim, que devemos 
considerar um qualquer simulador como uma aproximação à realidade, mas 
nunca como o sistema real. 
 

2.2.2 - Modelos utilizados em simulação 
 
Para que um simulador seja desenvolvido é necessário obter um modelo do 
sistema  real que se pretende reproduzir. Entenda-se um modelo como a 
representação ou abstracção de algo, como por exemplo, uma entidade, um 
sistema ou uma ideia. Para se obter um modelo de um sistema real deve-se 
executar um conjunto de tarefas, em diferentes etapas, como se pode ver pela 
0 [Traid99]. Deste modo, devem-se inicialmente enunciar várias hipóteses, cuja 
exactidão só pode ser obtida e validada, comparando o sistema real com o 
modelado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 – Metodologia para a obtenção de um modelo  
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• Sobre o modelo executam-se testes e experimentações (simulações) 
para assegurar que o mesmo é robusto e ajustado à realidade. O 
desenvolvimento dessas experimentações constitui o processo de 
validação do modelo que se conclui, com a comparação entre os 
resultados simulados e os do sistema real ou outras referências sobre o 
mesmo; 

 
• Se existirem inconsistências nos resultados obtidos, então deverão 

proceder-se a correcções. Estas, podem levar o processo para etapas 
que anteriormente já tinham sido percorridas. Assim, podem efectuar-se 
novas observações do sistema real, de forma a abstrair as suas 
restrições de forma mais fiel, podem efectuar-se alterações no modelo 
ou ainda podem efectuar-se novas experimentações/simulações de 
forma a validar os resultados anteriores. Assim, através deste processo 
com base em aproximações e refinamentos sucessivos, é possível 
obter-se um modelo final idóneo.  

 
Os modelos podem ser classificados segundo determinados critérios, conforme 
se pode verificar na Figura 7: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Classificação dos modelos segundo determinados critérios 
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2.2.3 - Classificação dos simuladores 
 
Podem-se classificar os simuladores em diferentes classes [Traid99], conforme 
os critérios empregues e que são esquematizados na Figura 8. Os critérios de 
primeiro nível utilizados são: objecto de utilização da simulação e tratamento da 
variável tempo. Por sua vez, no caso do objecto de utilização do simulador ser 
a formação, podem-se criar outras sub-categorias com base nos seguintes 
critérios: tipo de interface com o utilizador, número de utilizadores e o seu nível 
de partilha das tarefas ou acções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Figura 8 – Classificação de tipos de simuladores 
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interface faz ou não uso das tecnologias dos ambientes virtuais, podendo ainda 
estes ser imersivos ou não. Por outro lado, o número de utilizadores que 
operam com um simulador também constitui um critério de classificação dos 
simuladores de formação. Se o sistema é multi-utilizador e se as tarefas/acções 
dos utilizadores podem ser partilhadas, com base num processo colaborativo 
em diferentes pontos de acesso e utilização, então pode-se estar em presença 
de um sistema distribuído. 
 
  
Se o critério for o tratamento da variável tempo, a simulação em tempo real 
descreve os sistemas em que a cadência temporal do sistema modelado 
coincide com a do sistema real, ocorrendo os fenómenos no mesmo instante 
em ambos os tipos de sistemas e utilizando as mesmas constantes de tempo. 
Desta forma, é possível comparar os resultados da precisão entre o modelo e o 
sistema real, quando existe transição entre os seus diferentes estados. A 
simulação em tempo não real é própria de sistemas em que o tempo de 
resposta do sistema modelado não é igual ao do sistema real. Assim, estes 
sistemas não reproduzem de forma correcta a realidade, produzindo resultados 
que podem não ser verosímeis. 
 

2.2.4 - Utilização de simuladores na formação 
 
A utilização de simuladores em ambientes de formação pode ser bastante útil 
na realização de diferentes tipos de actividades ou de tarefas que requeiram, 
por exemplo, operações com máquinas ou a visualização comportamental de 
determinados tipos de sistemas (biológicos, físicos,etc). Os simuladores podem 
ser utilizados na formação inicial contínua, tendo como objectivo a reciclagem e 
actualização de conhecimentos sobre uma determinada realidade. Enunciam-
se a seguir as principais razões [Roy99] que suportam  a tomada de decisão de 
desenvolver um simulador relacionado com a operação de máquinas, que é a 
actividade objecto de estudo desta tese: 
 

• Diminuição dos períodos de formação em comparação com a utilização 
dos meios tradicionais; 

 
• Redução dos custos de formação; 

 
• Aumento da segurança dos operadores (principiantes ou experientes); 

 
• Redução dos acidentes; 

 
• Aumento da eficácia no processo de ensino/aprendizagem. 

 
A aplicação dos simuladores na formação de operação de máquinas  permite 
que os operadores realizem todas as suas tarefas livres de qualquer tipo de 
risco humano ou material, e permite que os formadores efectuem a supervisão 
e avaliação dos operadores em formação, analisando as suas respostas a 
diferentes ambientes de utilização, obtendo, de forma objectiva e directa, 
informação sobre o estado do processo de ensino/aprendizagem do formando. 
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Por outro lado, a simulação de máquinas permite especificar um conjunto de 
parâmetros que alteram o estado do ambiente virtual, como por exemplo, 
provocar alterações das condições atmosféricas ou avarias em determinados 
componentes do sistema. Estas situações colocam os operadores à prova, em 
situações de perigosidade e de emergência que não poderiam ser realizadas 
em sistemas reais. 
 
 A utilização dos simuladores permite evitar os riscos que decorrem da 
operação dos formandos com os sistemas reais, tanto na aprendizagem inicial 
como na reciclagem de operadores não principiantes. Assim, em baixo 
enunciam-se alguns tipos de erros que a utilização da simulação permite 
reduzir na formação inicial: 
 

• Erros transmitidos por via do formador 
 

o Vícios de uso 
o Aplicação de técnicas indevidas 
o Falta de preparação pedagógica 

 
De forma involuntária, os formadores podem influir negativamente na 
formação dos seus alunos, ao transmitir conhecimentos que podem 
estar impregnados de vícios profissionais, técnicas indevidas ou 
métodos de ensino desajustados. Assim, como os simuladores são 
desenhados para serem utilizados de forma metódica,  identificando de 
forma clara a sua má utilização, não permitem que os ensinamentos dos 
formadores, baseados nos seus vícios de utilização e na aplicação de 
técnicas indevidas,  sejam transmitidos aos operadores em formação.  
 
Normalmente, os operadores que dão formação de máquinas não 
possuem competências pedagógicas, o que pode provocar uma 
deficiente transmissão de conhecimentos e uma inadequação nos 
métodos didácticos empregues. Por sua vez, os simuladores podem 
possuir  exercícios predefinidos, provas de avaliação e sequências 
formativas, que possibilitam que o processo de ensino/aprendizagem 
seja o mais eficaz possível. 

 
• Erros por desconhecimento 
 

Na utilização de sistemas reais, os operadores não possuem 
conhecimento completo de todos os limites técnicos e de utilização da 
máquina. Assim, podem ser efectuadas acções por parte dos 
operadores que de forma inadvertida coloquem em risco o 
funcionamento da máquina. A utilização de simuladores permite 
demonstrar, sem quaisquer riscos, os limites técnicos das máquinas, 
possibilitando que o utilizador em contexto real evite esse tipo de erros. 
 

• Erros por imprudências 
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O formando, passada a fase inicial de aprendizagem, entra normalmente 
numa fase em que julga que domina completamente as respostas dadas 
pela máquina. Esta fase corresponde ao período em que o operador 
executa o maior número de erros operativos e na qual acontecem o 
maior número de acidentes. Com a utilização do simulador, o operador é 
controlado nas suas acções e é encaminhado de forma a manifestar 
uma maior concentração e cuidado.    

 
• Erros de concentração 

 
Muitos erros operativos são produzidos pelo facto de, durante a fase de 
formação, a concentração do operador não ter sido colocada à prova. 
Muitos formandos que aprendem com base em técnicas tradicionais 
possuem habilidade para operar máquinas, no entanto, possuem baixos 
níveis de concentração. A utilização dos simuladores permite que, com 
base em exercícios parametrizados, se possa por um lado identificar os 
níveis de concentração dos formandos e, por outro, melhorá-los. 

 
• Erros provocados por provas de perícia 
 

Um dos problemas que a formação baseada em sistemas reais possui é 
o facto de os operadores não poderem normalmente efectuar provas de 
perícia, uma vez que existe a possibilidade de acontecerem acidentes e 
o valor económico das máquinas é elevado. A utilização do simulador 
permite que essas provas sejam efectuadas, em diferentes 
circunstâncias, sem perigos de acidentes, com a possibilidade de os 
exercícios serem repetidos até à exaustão, o que possibilita uma grande 
familiaridade do operador com a máquina. 

 
A reciclagem ou revisão de conhecimentos pode ser efectuada com 
simuladores de forma bastante enriquecedora, para quem já está familiarizado 
com esse tipo de máquina. Assim, este tipo de formação permite a reciclagem 
de conhecimentos derivados da actualização das características tecnológicas 
das máquinas ou a adaptação do operador a situações novas, como sejam, 
condições ambientais ou situações de emergência. Outras áreas de 
intervenção do simulador, em operadores já experimentados, prende-se com a 
eliminação e correcção de vícios de uso, de excesso de confiança e de 
habituação ao uso diário. Através de exercícios adequados, é possível que 
estes operadores sigam normas de utilização e manutenção definidas pelos 
formadores. 
 

2.2.5 - Principais áreas de utilização da simulação na formação 
 
Os simuladores utilizados na formação possuem muitas áreas de aplicação nos 
mais variados tipos de actividades.  Assim, hoje em dia, a maior parte das 
actividades que operam com máquinas são objecto de utilização de 
simuladores. Em baixo, explicam-se algumas das principais áreas de utilização 
dos seguintes tipos de simuladores: 
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Automóvel / Camião – Existem simuladores de condução de diferentes tipos 
de veículos rodoviários, que permitem que os utilizadores efectuem sessões de 
condução, em zonas citadinas ou na estrada, com diferentes condições 
climatéricas, com diferentes níveis de visibilidade, entre outros parâmetros que 
podem ser configurados. Normalmente, estes sistemas também efectuam a 
avaliação dos conhecimentos e competências adquiridos. 
 
Voo / Avião – Este tipo de simulador tem contribuído de forma bastante 
importante para o desenvolvimento tecnológico da área dos simuladores 
baseados em ambientes virtuais. Os pilotos da aviação civil e militar efectuam, 
regularmente, sessões com o simulador do avião que pretendem treinar, 
executando todas as manobras possíveis e correndo todos os riscos. Estes 
simuladores podem ser utilizados por principiantes ou por pilotos experientes, 
que para manterem o brevet,  necessitam de efectuar um determinado número 
de horas no respectivo simulador. Neste caso, os simuladores de voo têm que 
ser certificados e validados por entidades apropriadas para o efeito, de forma a 
que reproduzam fielmente as características estruturais e funcionais do avião 
real. 
 
Barco – A formação inicial e a reciclagem na condução de barcos de diferentes 
tipos pode ser ajudada pelo uso de simuladores. Assim, as operações de 
navegação e aportagem podem ser simuladas em diferentes ambientes 
(portos, profundidades,etc), permitindo, sem a ocorrência de riscos, uma 
aprendizagem segura. 
 
Comboio – A aprendizagem da condução de comboios e metropolitanos pode 
ser suportada na utilização de simuladores apropriados e que permita aos seus 
operadores dominar as técnicas e os dispositivos de condução. Podem ser 
simulados diferentes modos de condução, em diferentes condições de 
segurança, sendo registados os resultados das avaliações efectuadas. Um 
exemplo da utilização de simuladores de comboios na formação é o do 
Eurotunnel (comboio que atravessa o Canal da Mancha), onde todos os seus 
condutores aprenderam, na sua formação inicial, com o suporte do simulador e 
regularmente efectuam sessões de manutenção com o mesmo.  
 
Máquinas Variadas – Vários tipos de máquinas das áreas agrícolas, 
industriais, construção civil, entre outras, podem ser objecto de 
desenvolvimento de simuladores que contribuam para a formação de 
operadores. Estes simuladores quando são eficazes e reproduzem o mais 
fielmente as máquinas que lhe deram origem, constituem-se elementos 
preciosos na formação dos seus operadores. 
 
Situações de emergência – Em certas actividades, onde existem grandes 
riscos, como por exemplo na indústria petrolífera, é necessário treinar os seus 
funcionários em operações de segurança e de emergência. Existem sistemas 
simuladores que permitem treinar os líderes de segurança desses espaços 
industriais, utilizando simuladores baseados em sistemas distribuídos.  
 
Medicina – Existem sistemas simuladores que permitem ajudar a formar 
cirurgiões em algumas áreas como são a cirurgia geral e a neurocirurgia. Com 



 36 

o auxílio dessa ferramenta, é possível melhorar a destreza dos cirurgiões e 
permitir-lhes um conhecimento mais profundo da anatomia humana e do seu 
funcionamento.  



 37 

3 - Análise e desenho do sistema SimGrua 
3.1 - Análise do sistema 

3.1.1 - Introdução 
 
Tal como foi referido previamente, este projecto cujo objecto de estudo e 
desenvolvimento é a realização de um simulador baseado num ambiente 
virtual, para a operação de gruas das pedreiras de mármore, nasceu de uma 
ideia partilhada entre o Cevalor (Centro Tecnológico para o Aproveitamento e 
Valorização das Rochas Ornamentais e Industriais) e o autor da tese.  O 
Cevalor é uma Associação de Utilidade Pública, com sede em Borba e 
constitui-se como um pólo tecnológico e de formação, de apoio às empresas  
industriais da região, competindo-lhe concretizar a respectiva ligação daquelas 
com as actividades de investigação, transferência tecnológica, demonstração e 
prestação de serviços, ensino, formação e divulgação, no âmbito das rochas 
ornamentais e industriais. 
 
Na estrutura orgânica do Cevalor têm existência, entre outras entidades, os 
Departamentos Técnico e de Formação. O Departamento Técnico tem como 
principal objectivo prestar assistência técnica a associados/empresas do 
sector, possuindo técnicos especializados com conhecimentos e competências 
na área. O Departamento de Formação tem como objectivo valorizar os 
recursos humanos dos seus associados/empresas, identificando necessidades 
de formação inicial ou contínua, promovendo para tal acções de formação, e 
produzindo materiais didácticos de suporte ao processo de 
ensino/aprendizagem. 
 
Foi com base nestes últimos objectivos que se promoveu uma colaboração 
para desenvolver um projecto inovador nesta área industrial e que permitisse 
constituir-se como um suporte à formação. Para tal, quadros técnicos dos 
Departamentos de Formação e Técnico constituíram-se como os elementos de 
suporte ao desenvolvimento do projecto. Inicialmente, os elementos do 
Departamento de Formação descreveram as finalidades e objectivos 
pedagógicos e didácticos  do simulador (“o que se pretendia fazer, qual o tipo 
de público alvo, pressupostos pedagógicos, etc.”) e os elementos do 
Departamento Técnico descreveram a estrutura e funcionamento do  sistema 
real (“o que existe e como funciona”). 
 
Assim, foi em conjunto com os elementos atrás referidos que se identificaram 
as necessidades efectivas que a aplicação pretendia responder (plano de 
missão), que se identificaram, especificaram e validaram os requisitos 
funcionais e não-funcionais do domínio do sistema / problema, e que se 
testaram e validaram os protótipos intermédios implementados. Igualmente 
importante foi o suporte logístico fornecido para a obtenção de documentação 
técnica sobre a estrutura e funcionamento das gruas, e para os contactos com 
outras fontes de requisitos, que permitiram realizar visitas no terreno a 
empresas e pedreiras, e que proporcionaram uma observação mais clara do 
seu ambiente físico natural.  
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3.1.2 - Pressupostos pedagógicos 

3.1.2.1 Enquadramento à aprendizagem 
 
A aprendizagem só acontece quando as experiências pessoais, nos domínios 
cognitivo, afectivo ou psicomotor, puderem ser interiorizadas e individualizadas. 
O processo de aprendizagem no ser humano baseia-se nos cinco sentidos que 
ele possui: vista, ouvido, tacto, gosto e olfacto (ver a Figura 9).  Estes sentidos 
contribuem de forma diferente para a recepção de informação do exterior, 
prevalecendo entre eles a acuidade visual e auditiva, sobre os outros. 
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Figura 9 - Contribuição dos sentidos humanos para a recepção de informação 

 
Segundo estudos efectuados, um grupo de estudantes, após uma sessão de 
estudo, conseguia recordar os seguintes valores percentuais: 
 
 

10 % do que tinham lido 
20 % do que tinham escutado 
30 % do que tinham visto 
50 % do que tinham visto e escutado 
70% do que tinham dito e discutido 
90% do que tinham dito e praticado 

 
Tabela 1  – Retenção de informação baseada em diferentes fontes 

 
Daqui se pode concluir que o ser humano aprende mais com a realidade 
baseada na prática,  do que com expressões orais ou de leitura, baseadas na 
palavra. Assim, a formação só tem a ganhar se for desenvolvida em contextos 
reais, onde o formando possa aprender no concreto, praticando e 
experimentando com os objectos da realidade. Como nem sempre esta 
situação é possível de acontecer, a formação pode socorrer-se de vários tipos 
de recursos didácticos, que permitam efectuar aproximações a situações 
práticas reais. O simulador é o recurso didáctico, que pelas suas características 
próprias, mais perto está da realidade. Desta forma, a utilização adequada 
deste elemento possibilita um grande nível de eficácia no processo de 
aprendizagem de diversos tipos de actividades.  
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A utilização de simuladores, como núcleos centrais no desenvolvimento de um  
programa de formação, permite que o processo de aprendizagem se desenrole 
com base no ciclo de aprendizagem experimental [Jackson99], conforme se 
pode verificar pela Figura 10.  Este é o modelo de aprendizagem que os 
técnicos de formação do Cevalor projectaram utilizar, durante as sessões de 
formação de operadores de gruas de pedreira de mármore, utilizando como 
recurso didáctico o simulador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10  - Ciclo de aprendizagem experimental suportado no uso de simulador 

 
Assim, durante uma sessão de aprendizagem, a experiência inicial entendida 
neste ciclo como a execução de uma sessão com o simulador, constitui a base 
de suporte para todo o restante processo de aprendizagem (a simulação de  
diferentes cenários que são vivenciados pode constituir-se como a experiência 
base inicial do ciclo). Após a experiência inicial ser completada, existe a 
necessidade do formando revelar aos colegas e ao formador a forma como viu 
e entendeu o cenário que lhe foi apresentado. A forma como esta fase é 
executada está directamente relacionada com os resultados obtidos durante a 
fase de experiência. A fase de integração, onde os formandos integram os 
conceitos relacionados com a experiência efectuada, com base em 
conhecimentos e assunções anteriores, é acedida automaticamente após a 
fase da comunicação. Nesta última fase, todos os assuntos devem ser 
discutidos até ao seu final, de forma natural. Através da integração dos 
conceitos anteriores, o formando chega a situações similares que lhe permitem 
generalizar as suas ideias e pensamentos sobre o objecto da simulação e a 
sua relação com a realidade. Esta fase denomina-se generalização. A fase da 
aplicação permite que o formando efectue aplicações dos seus conhecimentos 
e competências prévios, e que possam ser suporte para ele vivenciar novas 
experiências, que sejam base de partida para a apreensão de outros 
conhecimentos.  
 
 
 
 

 
Ciclo de aprendizagem experimental 

Experiência 
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No processo de formação baseado em simuladores, os formandos executam 
séries de várias experiências em que a cada uma delas corresponde a 
execução de um ciclo de aprendizagem experimental, com objectivos bem 
definidos. Durante a execução de um ciclo, o formador deve inteirar-se de 
todas as fases percorridas pelo formando, de forma a obter-se o máximo de 
eficácia da simulação. 
 

3.1.2.2 Principais objectivos do domínio cognitivo 
 
Quando se desenvolve um programa de formação ou um recurso auxiliar 
didáctico é essencial definir claramente os objectivos que se pretendem que o 
grupo de formandos atinja. Na fase inicial do projecto de desenvolvimento do 
simulador, objecto desta tese, foram definidos um conjunto de diferentes 
objectivos que os formandos devem atingir, quando em formação, com recurso 
ao simulador. Para tal, esses objectivos estão relacionados com as principais 
categorias do domínio cognitivo e psicomotor que se pretendem explorar com o 
simulador. 
 
Com base numa análise das tarefas dos utilizadores da grua, verificou-se que 
no domínio cognitivo são exploradas as seguintes categorias [Bloom56]: 
memorização, compreensão, aplicação, análise e avaliação. 
 
A memorização refere-se à capacidade de armazenamento e recordação da 
informação previamente recebida e fornece suporte aos níveis cognitivos 
seguintes. Muitas das tarefas do operador são baseadas na assimilação prévia 
de informação que depois pode ser utilizada noutras situações. 
 
A compreensão pressupõe a  capacidade de apreender o significado daquilo 
que foi ensinado/aprendido. Na utilização do simulador existem diversas 
situações que exploram num formando a sua capacidade de compreensão de 
determinados elementos. 
 
A análise descreve a capacidade de desagregar o material/conteúdos 
apreendidos nas suas partes constituintes, de forma a que a sua estrutura 
organizativa possa ser compreendida. 
 
A avaliação permite julgar os conteúdos apreendidos com um determinado fim, 
baseados em critérios bem definidos, internos (organização) ou externos 
(relevância para o fim desejado). 
 
Assim, na tabela abaixo apresentam-se os principais objectivos, para cada 
nível cognitivo, que se pretende que os formandos atinjam: 
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Nível Cognitivo Objectivos Gerais 
Memorização Conhece os componentes do espaço da pedreira e da 

grua 
Conhece as características físicas e funcionais da grua 
Conhece os dispositivos de controlo da grua 

Compreensão Compreende as regras de segurança nos mais diferentes 
cenários 
Justifica as diferentes tomadas de decisão na operação da 
grua    
Interpreta os documentos técnicos da grua 
Compreende as diferentes respostas da grua 

Aplicação Demonstra o uso correcto da operação da grua 
Demonstra o uso correcto da aplicação de normas de 
segurança 

Análise Reconhece os erros de operação 
Avaliação Julga da adequação das suas acções específicas na 

tarefa de operação da grua  
 

Tabela 2  - Objectivos gerais do domínio cognitivo 
 

3.1.2.3 Principais objectivos do domínio psicomotor 
 
No domínio psicomotor existem vários níveis/categorias que a utilização do 
simulador pode estimular e avaliar. Assim, foram identificadas nesse domínio 
as seguintes categorias [Harrow72]: aptidões preceptivas, aptidões físicas, 
capacidades motoras e comunicação não verbal.  
 
As aptidões preceptivas permitem demonstrar a capacidade do indivíduo 
interpretar estímulos e adaptar-se ao seu meio envolvente e incluem 
capacidades de discriminação cinestética (sentido de percepção de movimento, 
peso, resistência e posição do corpo),visual, auditiva e táctil. 
 
As aptidões físicas são características funcionais do organismo humano, 
como por exemplo, a resistência, força, flexibilidade e agilidade. 
 
As capacidades motoras ou movimentos de destreza correspondem à 
capacidade de alterar ou modificar movimentos fundamentais do corpo humano 
bem como da capacidade de manejar um instrumento ou um utensílio. 
 
A Comunicação não verbal representa a capacidade de comunicar 
acontecimentos, de forma espontânea ou voluntária, através de símbolos  
objectivos, como por exemplo, figuras que o corpo humano executa no espaço 
descritas por movimentos dos seus membros. 
 
Assim, na tabela abaixo apresentam-se os principais objectivos, para cada 
nível psicomotor, que se pretende que os formandos atinjam: 
 
 
 



 42 

Nível Psicomotor Objectivos Gerais 
aptidões 
preceptivas 

Visualiza os diferentes objectos em todo o espaço da 
pedreira 
Apercebe-se da constância e irregularidade dos objectos 
da pedreira 
Coordena a percepção visual na operação da grua com  
movimento de manipulação da botoneira  

aptidões físicas Revela movimentos precisos da mão e dos dedos no 
manuseamento da botoneira 

Capacidades 
motoras 

Opera com segurança a grua 
Manipula a botoneira com correcção 

Comunicação não 
verbal 

O operador da grua e o ajudante do operador transmitem 
mensagens gestuais entre si de forma eficaz  

 
Tabela 3  - Objectivos gerais do domínio psicomotor 

 

3.1.2.4 Condições gerais da formação com o simulador 
 
A execução de um programa de formação, baseado em simuladores, e não só,  
deve ser cuidadosamente planeada [Jackson99]. Este planeamento passa pela 
definição clara dos objectivos gerais e específicos que se pretendem atingir e 
da definição objectiva do tipo de exercícios a aplicar pelos formadores.  
 
Na fase de planeamento dos exercícios a efectuar pelos formandos, devem os 
formadores assegurar que eles vão de encontro aos objectivos definidos 
previamente para aquele público alvo e que estão operacionais e prontos a ser 
executados. 
 
Na fase anterior à da execução dos exercícios, devem ser comunicados aos 
formandos, de forma clara, os seus objectivos, o seu enquadramento teórico 
adequado, o seu tempo limite de operação, os problemas que podem encontrar 
e sobre os quais devem ser fornecidos exemplos ilustrativos. 
 
Durante a execução dos exercícios, deve existir um conjunto de diferentes 
condições que assegurem a sua boa prática: 
 

• Condições ambientais – Devem ser criadas condições físicas, 
operacionais e psicológicas adequadas ao processo de aprendizagem. 
As condições físicas de conforto, como sejam a temperatura e a 
iluminação, entre outras, devem ser asseguradas aos formandos, bem 
como condições psicológicas, que passam pela introdução de técnicas 
de instrução, como sejam, entre outros, a boa comunicação bi-
direccional formando/formador e a emissão de críticas construtivas por 
parte do formador. 

 
• Posição do formador –  O formador, durante a sessão de formação 

com o simulador, pode estar presencialmente a verificar as acções do 
utilizador, como pode monitorizar as suas acções, a partir de uma outra 
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consola. Neste simulador da grua foi definido que o formador está 
presencialmente a observar as acções desenvolvidas pelo operador.  

 
• Orientação do formador – Durante as fases iniciais de formação de um 

formando, este poderá interromper as sessões de forma a corrigir erros 
de operação, fazer pontos de situação e consolidar conceitos. No 
entanto, este método só deve ser utilizado em certas situações, de 
forma a não criar maus hábitos de operação.  

 
A Avaliação das sessões de formação é baseada na informação obtida, 
através da observação das mesmas pelo formador, e também nos dados 
registados no sistema durante essas acções. Assim, deve o simulador da grua 
possuir uma base de dados que permita registar dados dos formandos e das 
sessões que estes efectuam. Durante essas sessões, devem  ser registadas na 
base de dados as principais acções e erros que o operador realiza, bem como 
a configuração do exercício que ele efectuou. O sistema deve, assim, possuir 
mecanismos para o formador obter informação clara e objectiva sobre os seus 
formandos. 
 

3.1.3 - Escolha do modelo do processo de desenvolvimento do 
projecto 

 
O processo de desenvolvimento de um sistema de software requer que, 
independentemente da extensão e do domínio do problema a resolver, seja 
adoptada uma estratégia sistematizada e organizada, composta por várias 
fases distintas, que intercomuniquem umas com as outras, de forma a que o 
sistema cumpra os objectivos previamente definidos. Foram efectuadas 
algumas buscas de documentação / bibliografia sobre investigação no domínio 
da engenharia de software, que melhor se adaptassem ao desenvolvimento de 
aplicações na área dos ambientes virtuais. Com base nas buscas efectuadas, 
verificou-se então não haver estudos conclusivos sobre o processo de 
desenvolvimento nesta área. Assim, partiu-se para um estudo que concluísse 
qual o modelo genérico que melhor se adequava ao processo de 
desenvolvimento deste tipo de software. 
 
Então, com base na sistematização da informação proveniente de uma primeira 
abordagem estabelecida com os peritos de conteúdos, sobre os objectivos e 
principais funcionalidades da aplicação, verificou-se que o processo de 
desenvolvimento da aplicação poder-se-ia basear num dos dois modelos  
seguintes: modelo de cascata (waterfall model) ou modelo evolutivo por 
prototipagem (prototyping model). 
 
O modelo de cascata, proposto nos anos 70, permite identificar várias fases, 
conforme representado na Figura 11 e em que cada uma delas é composta por 
um determinado conjunto de diferentes tarefas. Estas fases podem acontecer 
sequencialmente e de forma uni-direccional, mas também podem ter ciclos de 
retorno para fases anteriores, na sequência dos resultados das avaliações aí 
obtidos. Com base neste modelo, uma fase só se inicia se a fase anterior tiver 
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sido desenvolvida na sua totalidade. Assim, existem alguns problemas na 
adopção deste modelo, como sejam: 
 

• Dificuldades do projecto em responder a alterações de requisitos. Se o 
projecto está já em fases posteriores à fase de análise e especificação 
de requisitos, as dificuldades para acomodar alterações aumentam, bem 
como os custos daí provenientes. Portanto, deve ser utilizado em 
sistemas em que os requisitos sejam bem evidentes e compreendidos 
claramente pelos analistas; 

 
• Os vários intervenientes no processo (analistas, desenhadores, 

programadores e avaliadores) podem ser frequentemente atrasados nas 
suas actividades devido ao facto de terem de esperar pelo fim da fase 
anterior, para assim iniciarem as suas actividades no projecto; 

 
• Os destinatários finais das aplicações têm frequentemente que esperar 

pelo produto final, para poderem efectuar testes de aceitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Modelo de cascata (waterfall) 

 
Este modelo apresenta, no entanto, vantagens evidentes quando os requisitos 
são de fácil compreensão e apreensão. 
 
Por sua vez, o modelo evolutivo por prototipagem decompõe o processo de 
desenvolvimento de aplicações, na criação de um conjunto de protótipos 
sucessivos, desde uma versão inicial até uma versão final, passando por 
versões intermédias, conforme está representado na Figura 12. 
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Figura 12  - Modelo evolutivo de prototipagem 

 
A participação activa dos vários actores externos (promotores do projecto e 
utilizadores finais) da equipa de desenvolvimento neste processo é estimulada 
através da sua participação em momentos próprios (final da implementação de 
cada protótipo) e que permitem completar, corrigir e melhorar requisitos iniciais. 
Esta abordagem deve ser utilizada para o desenvolvimento de aplicações cujos 
requisitos sejam instáveis e difíceis de apreender ou formalizar. Utilizando este 
modelo, podem-se obter algumas vantagens, como sejam:  
 

• Incentivar uma melhor comunicação entre a equipa de desenvolvimento 
e os utilizadores; 

 
• Minimizar os riscos de os programas não se adaptarem aos utilizadores 

finais; 
 

• Facilitar a transição dos modelos de análise para os de projecto; 
 

• Assegurar que as realimentações correctivas se efectuam da forma mais 
eficaz; 

 
• Assegurar que é mais directa a correspondência entre o mundo real e as 

especificações. 
 
Por outro lado, este modelo também apresenta algumas desvantagens, como 
sejam, entre outras, as seguintes: 
 

• Se durante o processo de desenvolvimento, as suas fases não 
estiverem bem identificadas, então os participantes do projecto podem 
perder a visibilidade do seu estado de desenvolvimento; 
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• A especificação de requisitos de uma nova versão prototipada pode 
requerer soluções que não se encaixem na estrutura do sistema 
previamente definida e implementada; 

 
• Podem ser necessários conhecimentos especializados, por exemplo em 

linguagens de programação de prototipação rápida. 
 
Após um estudo de selecção do modelo a utilizar no processo de 
desenvolvimento, conclui-se que o modelo evolutivo por prototipagem seria o 
mais adequado. Assim, e com base na descrição efectuada pela equipa do 
Cevalor, complementada com a obtenção de mais alguma documentação 
sobre o sistema, verificou-se que existiam razões suficientes para a escolha 
daquele modelo: 
  

• Verificou-se que a equipa do Cevalor tinha bastantes dificuldades em 
comunicar todos os requisitos, funcionais e não funcionais. Sem terem 
um modelo básico em funcionamento que lhes fornecesse ideias mais 
seguras, eles não conseguiriam identificar requisitos de forma estável, 
definitiva e completa. Como este tipo de aplicações não lhes era familiar 
(ambiente virtual com recurso a dispositivos físicos não convencionais; 
modelos de interacção com o utilizador diferentes das aplicações 
tradicionais; comportamentos dinâmicos dos objectos do sistema e 
incorporação de elementos de carácter pedagógico), era complicado 
abstrair todos os requisitos; 

 
• O grande peso, que a interacção pessoa/sistema tem num ambiente 

virtual, pressupõe que devam ser efectuadas validações de protótipos, 
de forma a que a aplicação se adapte, efectivamente, ao seu público 
alvo; 

 
• No que respeita à componente pedagógica a introduzir na aplicação é 

necessário que os peritos da área explorem modelos prototipados 
intermédios, de forma a que possam completar, corrigir e aperfeiçoar os 
requisitos de carácter pedagógico.  

 

3.1.4 - Compreensão inicial do domínio do sistema 
 
Para compreender o domínio do problema foram implementadas técnicas 
comuns utilizadas na análise de requisitos, como sejam a realização de 
reuniões e entrevistas com diferentes intervenientes no processo de fabrico, 
instalação, gestão, operação e formação com  gruas, observação com registo 
de imagens (fotográficas e vídeo) de operações em contexto de pedreira e 
recolha e análise documental sobre o domínio em questão. 
 
Foram definidos 4 grupos de pessoas/entidades que seriam o suporte às  
várias fases da análise de requisitos: 
 

• Grupo 1: Empresas fabricantes de gruas e os respectivos técnicos 
especializados; 
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• Grupo 2: Técnicos gestores e responsáveis de pedreiras com gruas;  

 
• Grupo 3: Operadores de gruas; 

 
• Grupo 4: Técnicos do departamento de formação e do departamento 

técnico do Cevalor. 
 
As pessoas do Grupo 1 foram fundamentais no processo de identificação de 
requisitos, no que respeita os seguintes elementos principais: 
 

• Processo de construção das gruas; 
 
• Instalação e montagem das gruas; 

 
• Identificação das características estáticas e dinâmicas das gruas; 

 
• Normas de operação de manobra com as gruas; 

 
• Manutenção das gruas. 

 
Com um fabricante de gruas da região realizaram-se algumas reuniões onde 
foram identificados requisitos estruturantes e onde foram definidos aspectos 
prioritários que deviam ser representados pelo ambiente virtual. Igualmente 
decisivo foi a disponibilização de documentação técnica, composta por 
esquemas técnicos da estrutura das gruas (desenhos técnicos à escala), por 
documentos com as características físicas e funcionais dos equipamentos e 
manuais de procedimentos de operação e manutenção dos mesmos. 
 
As pessoas do Grupo 2 foram fundamentais no processo de identificação de 
requisitos no que respeita os seguintes elementos principais: 
 

• Compreensão do ambiente físico do contexto envolvente das pedreiras 
(condições climáticas, dimensões e configurações dos espaços e 
paisagem envolvente); 

 
• Compreensão do ambiente laboral dos operadores no espaço da 

pedreira;  
 
• Descrição e demonstração das principais tarefas que os operadores  

realizam no contexto da pedreira utilizando as gruas; 
 

• Descrição das principais dificuldades e dos problemas que podem surgir 
na extracção de cargas das pedreiras com o auxílio de gruas; 

 
• Identificação das operações de manutenção e das regras de segurança 

que devem ser executadas com as gruas. 
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Assim, com o auxílio de um técnico responsável por pedreiras, foram levadas a 
cabo reuniões e observações, em plena pedreira, onde foi possível também 
validar alguns requisitos disponibilizados pelos fabricantes de gruas. 
Igualmente, nestas reuniões foram confrontados o responsável técnico e o 
operador da grua, sobre algumas dúvidas ou inconsistências encontradas, o 
que permitiu uma mais clara definição do sistema. A observação, no terreno, 
destes sistemas é de extrema importância para a compreensão dos mesmos, 
de forma a recriar nos ambientes virtuais detalhes existentes nos ambientes 
reais. 
 
 
As pessoas do Grupo 3 foram fundamentais no processo de identificação de 
requisitos no que respeita os seguintes elementos principais: 
 

• Descrição detalhada das tarefas executadas na operação da grua; 
 
• Descrição do relacionamento entre o operador e ajudante de manobra, 

presente no fundo da pedreira, utilizando códigos gestuais e sonoros; 
 

• Identificação das actividades mais críticas e que acarretam maiores 
dificuldades na operação da grua; 

 
• Identificação dos procedimentos de segurança e manutenção que são 

necessários realizar. 
 
Foram efectuadas entrevistas e sessões de observação das tarefas realizadas 
por dois operadores de gruas. Em conjunto, com um desses operadores, o 
autor da tese operou com uma grua, realizando tarefas simples, mas 
exemplificadoras dessas funções. Também foi identificado que certos 
procedimentos de operação, segurança e manutenção, enunciados nos 
manuais dos fabricantes das gruas, ou não são cumpridos na totalidade ou o 
são somente em parte, pelos operadores de grua. Neste processo de obtenção 
de requisitos com os operadores é importante confrontar alguns procedimentos 
utilizados por eles e, que possuem alguns vícios profissionais com os que 
formalmente são definidos por fabricantes e responsáveis técnicos. 
  
As pessoas do Grupo 4 foram fundamentais no processo de identificação de 
requisitos no que respeita os seguintes elementos principais: 
 

• Suporte logístico para contactos e coordenação com os elementos dos 
outros grupos; 

 
• Definições iniciais e estratégicas sobre a finalidade e objectivos que o 

sistema deve atingir; 
 

• Definições dos recursos de carácter pedagógico a implementar no 
sistema; 

 
• Validação de requisitos e hierarquização das suas prioridades em cada 

uma das versões intermédias; 
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• Avaliação das versões intermédias. 

 

3.1.5 - Fundamentos gerais do sistema 
 
Com base no modelo seleccionado do processo de desenvolvimento (modelo 
evolutivo por prototipagem) iniciou-se a análise do sistema, com uma 
abordagem abrangente, de modo a descrever-se, de forma genérica, o 
sistema.  
 
Nessa tarefa foram identificados alguns elementos estratégicos, estruturantes e 
orientadores das tarefas do projecto, entre os quais se destacam os seguintes: 
  

• Objecto: Desenvolvimento de um sistema baseado num ambiente virtual 
que simule o processo de  extracção de blocos de mármore de uma 
pedreira, através da operação de uma grua, por parte de um operador e 
utilizando plataformas de hardware e software de suporte ao sistema de 
baixo custo.   

 
• Finalidades / objectivos: A criação deste sistema tem como grande 

finalidade  contribuir para que o processo de formação profissional inicial 
e contínua dos operadores de gruas se possa desenvolver de forma 
mais estimulante, eficaz e segura.  

 
Em termos gerais, o sistema deve atingir os seguintes objectivos: 
 

• As pedreiras e as gruas, a reproduzir no ambiente virtual, devem 
representar, em termos físicos e funcionais, as mais utilizadas nesta 
região do triângulo das mármores; 

 
• O sistema deve implementar requisitos / aspectos de índole pedagógica 

que permitam aos seus utilizadores treinarem, mas também serem 
avaliados, bem como aos formadores monitorarem e acompanharem as 
acções dos seus formandos; 

 
• O sistema deve permitir, até aos limites do possível, que o operador 

utilize os mesmos dispositivos que são utilizados no ambiente real; 
 

• O simulador a implementar deve ser de baixo custo, baseado em: 
computadores pessoais (PC), em dispositivos de interacção não 
convencionais, simples de utilizar e que não perturbem as tarefas 
efectivas do utilizador. 

 
 
Público alvo: Os destinatários principais deste sistema são os operadores de 
gruas ou os formandos candidatos a essa profissão, durante o seu processo de 
formação profissional. Existem várias entidades que podem acolher este 
sistema, como são os casos seguintes: 
 



 50 

• Departamento de Formação do Cevalor, onde se ministram cursos de 
formação profissional inicial a jovens da região, e de formação contínua 
a profissionais das empresas de extracção e transformação de pedras 
da região; 

 
• Empresas de extracção de blocos de mármore da região, que 

pretendam avaliar e formar os seus operadores de gruas; 
 

• Empresas fabricantes de gruas, que podem utilizar o simulador para 
realizarem demonstrações do seu funcionamento aos seus clientes, e 
também para formar operadores de gruas aquando da sua instalação. 

 

3.1.6 - Versões dos protótipos intermédios 
 
Com base no modelo de prototipagem evolutiva, foi definido, inicialmente, o 
desenvolvimento de um conjunto de versões prototipadas intermédias que 
tinham conteúdos funcionais bem definidos e pretendiam atingir determinados 
objectivos. Assim, no final de cada uma dessas versões, são efectuados testes 
de avaliação/aceitação, passíveis de acções correctivas. Após estas 
correcções serem efectuadas com sucesso, o sistema atinge um patamar de 
estabilidade para cada protótipo concluído e inicia-se a análise de requisitos 
conducente ao desenvolvimento da próxima versão prototipada. 
 
As versões dos protótipos intermédios foram definidas no início do projecto, em 
conjunto com a equipa de suporte do Cevalor, e são as seguintes:  
 

• Versão inicial: Descrição e representação tridimensional do mundo 
virtual, com ênfase no espaço pedreira, grua, parque de blocos e área 
envolvente. 

 
o Objectivo: criar a geometria dos objectos e aplicar a aparência 

dos materiais presentes no espaço da pedreira, da forma mais 
fidedigna e eficaz possível. 

  
• Versão intermédia 1: Implementação dos mecanismos que permitam  

ao utilizador executar o seu processo de navegação no ambiente virtual. 
 

o Objectivo: Navegar no ambiente virtual, de forma natural, sem 
provocar no utilizador cansaço físico e esforço mental, e 
utilizando o mínimo possível de metáforas de navegação. 

 
• Versão intermédia 2: Implementação dos mecanismos que permitam 

ao utilizador interagir com a grua, utilizando dispositivos físicos de 
controlo do mundo real e que simulem os fenómenos cinemáticos e 
mecânicos que regem o funcionamento dos componentes dinâmicos 
(lança e gancho) da grua. 

   
o Objectivo: Permitir que o utilizador controle os movimentos dos 

componentes dinâmicos da grua, através da utilização de um 
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dispositivo semelhante ao utilizado nas pedreiras reais 
(botoneira), e que, em tempo real, sejam simulados os fenómenos 
físicos resultantes dos objectos manipulados. 

 
• Versão intermédia 3: Implementação dos mecanismos que permitam 

ao sistema simular a interacção de componentes da grua com os 
objectos envolventes da pedreira (gancho/pedra, gancho/parede, 
lança/pedra, lança/parede, entre outros). 

 
o Objectivo: Permitir aos utilizadores a execução de tarefas de 

selecção e manipulação de blocos de pedras, bem como 
detecção de erros de manipulação que provoquem situações 
inadequadas, como sejam, colisões não permitidas entre objectos 
(por exemplo, a colisão do gancho com a parede do fosso da 
pedreira). 

 
• Versão intermédia 4: Implementação de mecanismos que permitam ao 

operador de grua interagir com outro operador auxiliar de manobra, 
presente no fundo da pedreira, através de uma linguagem gestual e/ou 
oral. 

 
o Objectivo: Permitir que o operador de grua e o seu ajudante de 

manobra possam comunicar entre cada um dos seus ambientes 
virtuais, e em que os resultados das suas acções devam, em 
tempo real, ser propagados entre os dois sistemas.  

 
• Versão intermédia 5: Implementação de mecanismos que permitam 

explorar alguns recursos pedagógicos na aplicação. 
 

o Objectivo: Permitir que as acções do operador de grua possam 
ser avaliadas e monitorizadas pelo sistema ou por um formador, 
podendo o sistema ser configurável no que concerne algumas 
opções de cariz pedagógico. 

 
Após a realização de uma versão intermédia, estabelece-se um período de 
testes de avaliação/aceitação, que permite verificar, por um lado, se todos os 
requisitos especificados foram desenvolvidos e de forma correcta, e por outro 
lado, permite aferir o nível de satisfação dos seus utilizadores em relação ao 
sistema. 
 

3.1.7 - Análise de requisitos 
 
O processo formal de análise de requisitos, para cada versão prototipada, 
percorreu várias fases, ligadas entre si, conforme expresso na Figura 13. 
Assim, no início de cada uma dessas versões e com base nos seus objectivos 
previamente definidos, inicia-se um processo de análise de requisitos. Nesse 
processo, e consoante as necessidades e a complexidade do problema, são 
utilizadas várias técnicas para a obtenção de requisitos, como sejam:  
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• Reuniões com grupos dos diferentes actores no processo de obtenção 
de requisitos e nas quais se podem validar e confrontar diferentes 
pontos de vista do domínio do problema; 

 
• Entrevistas  individuais com pessoas que podem relatar ou demonstrar 

tarefas inerentes à actividade objecto de desenvolvimento do simulador; 
 

• Observação das tarefas realizadas no ambiente real (pedreira), 
associada ao registo (escrito, fotográfico e vídeográfico) exemplificativo 
da forma como os operadores de grua trabalham; 

 
• Recolha e selecção documental, que permitiu obter documentos 

técnicos, como sejam desenhos técnicos e manuais vários, relacionados 
com a instalação, operação, gestão e manutenção das gruas. 

 
Cada uma das vezes que a tarefa da análise de requisitos foi formalmente 
executada, baseou-se na metodologia expressa na Figura 13. Esta 
metodologia, composta por várias fases, pretende assegurar que o domínio de 
cada  problema a analisar, permite que os requisitos sejam: completos, 
correctos, consistentes, verificáveis e passíveis de desenvolvimento.    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 13 - Tarefas desenvolvidas na análise de requisitos para cada versão intermédia 

 
Nesta tarefa da análise de requisitos, a fase de validação é de importância 
crítica, principalmente nesta área da construção de simuladores que pretendem 
representar sistemas reais. Assim, por vezes, existem discrepâncias entre as 
descrições efectuadas por fabricantes de equipamentos e as efectuadas por 
operadores de gruas, no que concerne à execução de determinadas tarefas. 
Os primeiros baseiam-se normalmente nas normas definidas nos manuais de 
utilização, enquanto que os segundos são muito influenciados pela sua prática 
e empirismo. É então importante confrontar esses elementos de forma a obter 
requisitos correctos e claros, que assegurem o correcto funcionamento do 
sistema. 
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Uma outra fase, que é importante executar com rigor, é a da hierarquização 
dos requisitos. Assim, na obtenção destes, verifica-se que diferentes pessoas 
intervenientes, ligadas à área profissional destes equipamentos, valorizam de 
forma diferente certos aspectos do sistema. Isto poderá levar a que na 
construção do sistema virtual se poderão enfatizar certas tarefas ou funções 
em detrimento de outras, conforme a capacidade de persuasão dos seus 
intervenientes.  
 
Por exemplo, e para este caso, os fabricantes e gestores de pedreiras 
valorizaram nas entrevistas mais a parte da segurança e manutenção dos 
equipamentos do que as suas tarefas funcionais de operação. Por seu lado,  os 
operadores e formadores abordaram, com mais acuidade, a parte funcional do 
sistema. Neste caso, tiveram que ser tomadas decisões, com base no espírito 
inicial do projecto, que levaram a que as tarefas de manutenção e segurança 
do sistema fossem colocadas num plano inferior às de operação. 
 

3.2 - Análise e especificação do ambiente da pedreira 
 
Durante o desenvolvimento do protótipo “versão inicial”, cujo objecto de 
desenvolvimento é a  descrição e representação geométrica do mundo virtual, 
com ênfase em alguns espaços da pedreira (poço/fosso, grua, parque de 
blocos e toda a área envolvente) foram analisadas, no terreno, e com base em 
fotografias, alguns tipos de pedreiras mais representativas e que pudessem 
servir de modelo na descrição do ambiente virtual.  
 
Assim, foi definido que esta versão prototipada possuiria um só modelo de 
pedreira, com características representativas da maioria das mesmas, na 
região Alentejo, mas que, se o sistema evoluísse para uma versão final 
consolidada e fosse utilizável pelos seus destinatários, poderia estar preparado 
para reproduzir diferentes tipos de pedreiras . 
 
A  pedreira é um espaço físico (ver Figura 14) composto por um tipo de massa 
mineral em exploração, pelas suas instalações, pelos depósitos de substâncias 
extraídas, desperdícios e terras removidas. O espaço da pedreira possui 
dimensões variáveis, onde se procede ao desmonte da rocha (operação de 
remoção, com o respectivo aproveitamento da pedra) com recurso, grosso 
modo, a três tipos de operações: perfuração, serragem ou corte de chapa e 
movimentação de cargas. Esta última operação, normalmente efectuada com o 
auxílio da grua, é a que interessa, em particular, para esta tese porque 
representa o objecto do trabalho desenvolvido. 
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Figura 14 - Esquema genérico de uma  pedreira de mármore 

 
O desmonte das pedreiras pode ser efectuado de duas formas diferentes, 
conforme a Figura 15: em profundidade ou em flanco de encosta [Pereira98]. 
Estas acções são dependentes da posição da massa mineral e do relevo do 
local onde a pedreira se encontra.  
 
No primeiro caso, num terreno com características planas vai sendo criado um 
poço ou fosso, conforme se vão formando patamares de exploração, de cima 
para baixo, cada vez mais pequenos, o que confere à pedreira um aspecto de 
pirâmide invertida. Este caso (desmonte em profundidade), é o típico das 
explorações das pedreiras da região Alentejo, pelas suas características 
geológicas e  geográficas.  
 
O segundo caso acontece quando a rocha é explorada na encosta de um 
monte, formando-se degraus que vão avançando de cima para baixo, de forma 
a conferir estabilidade à exploração.  
 
Assim, foi escolhido para o desenvolvimento do protótipo “versão inicial”, a 
modelação de uma pedreira do tipo desmonte em profundidade, sem prejuízo 
de no futuro poderem ser modelados outros tipos de pedreiras. As principais 
razões para esta tomada de decisão foram as seguintes: 
 

• Em todas as pedreiras com desmonte em profundidade tem existência a 
grua como equipamento principal, responsável pela movimentação de 
blocos do fundo da pedreira para outras zonas; 

 



 55 

• Raras são as pedreiras com desmonte em flanco de encosta que 
possuem grua para movimentar cargas, visto ser mais fácil o seu 
deslocamento através de veículos móveis; 

 
• Os avaliadores dos protótipos, pessoas ligadas às pedreiras da região 

Alentejo, poderiam ser influenciadas, negativamente, pela visualização 
de uma tipologia de pedreira diferente daquela onde trabalham; 

 
• Os novos operadores, que podem utilizar o simulador, devem receber a 

sua formação baseada em tipologias de pedreiras com desmonte em 
profundidade, que são as existentes na sua região. 

 

 
Figura 15 - Os  dois tipos de desmonte de pedreiras de extracção de pedra 

 
A definição das várias características do fosso da pedreira é extremamente 
importante para a parametrização da operação da grua. Assim, atributos como 
o número, a profundidade e a disposição dos vários patamares em exploração 
e as dimensões da área de abertura e alturas do fosso, são elementos 
limitadores da acção do operador e da grua, durante a sua operação. Por 
exemplo, se uma carga estiver presente entre patamares com disposições 
contíguas e com alguma sobreposição entre si, o campo de visão do operador 
pode estar diminuído, aumentando, desta forma, a complexidade da tarefa de 
movimentação do bloco.  
 
Nesta situação, será necessário que o operador da grua receba ajuda 
suplementar de um outro operador presente no fosso.  De forma a proteger o 
operador da grua e os outros trabalhadores, de correrem o risco de quedas em 
altura, deverá o topo da pedreira ser cercado por uma grade protectora. 
Pretende-se que o ambiente virtual possa, sempre que possível, transmitir 
regras de segurança no trabalho aos seus utilizadores, de forma a que se 
assuma como um recurso pedagógico preventivo de acidentes. 
 
A posição, volume e peso dos blocos a elevar são atributos importantes na 
complexidade da tarefa da sua movimentação utilizando a grua. Assim, foram 
identificados a posição e o peso de um determinado número de blocos mais 
representativos, e que pudessem ser objecto de diferentes tipos de acções, 
com diferentes níveis de dificuldade, por parte do operador da grua. 
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Um outro espaço físico presente na pedreira é o parque de blocos, que 
armazena as pedras que possuam boa qualidade e dimensões adequadas à 
sua venda, provenientes do fundo da pedreira. Este espaço deve ser aberto e 
de fácil acessibilidade por parte da grua e dos veículos móveis que transportam 
os blocos para o exterior da pedreira.  
 
A pedreira contém algumas instalações de suporte às suas actividades, 
normalmente um armazém de material e equipamentos, que deve ficar numa 
zona  que não seja atingida por qualquer equipamento ou material proveniente 
da tarefa de extracção de pedra. 
 
Os trabalhadores das pedreiras são elementos dinâmicos do sistema, que 
interagem entre si, com equipamentos e com diferentes materiais, e que, 
conforme as suas funções, podem estar posicionados em diferentes locais: no 
cimo do fosso da pedreira ou em algum dos seus patamares com diferentes 
profundidades.  
 
Com base nos requisitos iniciais especificados e num modelo de pedreira 
semelhante ao da Figura 16, foi definido um modelo geométrico da pedreira, 
que corresponde, como já foi afirmado, a um espaço físico, representativo das 
pedreiras da região em estudo, e que permite criar uma relação de proximidade 
sensorial e perceptual com os seus utilizadores. A aparência desse mundo 
virtual deve ser o mais semelhante possível com o mundo real, desde que não 
seja posto em causa o desempenho de um sistema de baixo custo, como 
aquele que se pretende implementar. 
 

 
Figura 16 - Fotografia de uma pedreira da região do triângulo dos mármores 
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3.3 -  Análise e descrição das características da Grua 
 
A grua é o equipamento de maior porte presente na pedreira e tem como 
principal função movimentar cargas entre o fundo da pedreira e o seu topo, e 
vice-versa. Essas cargas podem ser blocos de pedra, resíduos/detritos a retirar 
do fundo da pedreira e até certos veículos ou máquinas próprias da indústria de 
extracção mineral. 
 
Podem existir dois tipos de gruas a funcionar nestes ambientes. As gruas do 
tipo “Derrick” e as gruas do tipo “Guindaste“. Este último tipo de grua é muito 
utilizado na construção civil e é estruturalmente constituída por um mastro/torre 
vertical e uma lança que se posiciona e move na horizontal. O conjunto 
gancho/cabo que se move na vertical é o responsável pela elevação das 
cargas. Na zona dos mármores, onde esta análise se efectuou, a utilização 
deste tipo de grua é bastante escassa. De forma diferente, a grua do tipo 
“Derrick” é a utilizada generalizadamente na região, e possui os seguintes 
elementos principais  e estruturais (conforme a Figura 17): um mastro / torre 
vertical fixo, duas ou três escoras (conforme os modelos) em plano inclinado 
presas ao chão e ao mastro, e uma lança que é um braço móvel. Possui 
também um conjunto gancho/cabo que permite movimentar as cargas na 
vertical. Pelo facto de este último tipo de grua ser o mais utilizado na região, foi 
naturalmente o escolhido para a operação do SimGrua. 
 
 

 

 
1) Mastro / Torre 
2) Lança 
3) Conjunto de 3 

escoras 
4) Gancho 
5) Zona dos motores 

eléctricos e caixas 
de velocidades 

 

 
Figura 17 - Principais componentes estruturais de uma grua 

 
Como se verifica pela Figura 17, existem alguns conjuntos de cabos que são os 
responsáveis pelos movimentos de alguns componentes móveis da grua. 
Assim, o gancho que executa movimentos verticais, ascendentes e 
descendentes, é deslocado por acção de um conjunto de cabos de aço que são 
accionados por um motor eléctrico. A lança efectua movimentos, em torno de 
um eixo horizontal e transversal à posição da zona dos motores, é deslocada 
por cabos enrolados e desenrolados por acção também de um motor próprio. A 
lança também executa movimentos de rotação em torno de um eixo vertical 
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imaginário (rotações à esquerda e à direita), que passa pelo meio do mastro e 
que é accionada por um motor eléctrico próprio.  
 

3.3.1 - Modelo matemático da grua 
 
A grua objecto de estudo rege-se por um conjunto de princípios mecânicos, 
físicos e matemáticos que permitem suportar adequadamente o seu 
funcionamento numa pedreira de mármore. Nem todos os princípios 
físico/matemáticos serão objecto de desenvolvimento desta versão do 
simulador, uns porque regem partes do equipamento que não é possível 
simular no SimGrua, outros porque requerem outros requisitos que não foram 
fornecidos, mas que podem ser contemplados em futuras versões do 
simulador.  
 
Na fase de análise da versão intermédia 2, em que é estudado e projectado o 
funcionamento da grua, foi escolhido um modelo de grua que 
generalizadamente é o mais utilizado na região. Desta forma, foram 
identificadas as suas características estruturais, as métricas dos seus 
componentes e as suas respectivas restrições físico/matemáticas. Com base 
nestes últimos elementos foi possível identificar o conjunto de atributos e 
regras que regem este tipo de equipamento. 
 

3.3.1.1 Características físicas do sistema 
 
A grua para poder elevar cargas em segurança e de forma eficaz, deverá 
respeitar a conjugação de dois parâmetros: o peso (t – toneladas) e a distância 
(m – metros) do gancho à base. O diagrama de cargas da Figura 18 representa 
essa distribuição. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 

Figura 18 - Diagrama de cargas da grua  

 

1 2 3 4 

Legenda: 
1- 7,7 m –   30 t 
2- 21,2 m – 26 t 
3- 27,1 m – 24 t 
4- 29,7 m – 20 t 
 

 

8º 

25º 

45º 

75º 

metro 

metro 
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Capacidade de carga máxima: 
  
Ângulo da lança com a horizontal Carga máxima 
8º 20 t 
25º 24 t 
45º  26 t 
75º 30 t 

Figura 19 - Capacidade máxima de carga relacionada com os  ângulos da lança com horizontal 

 
 
Velocidades médias de elevação das cargas: 
 
Mudança da caixa 
de velocidades 

Velocidade Carga Máxima 
permitida 

1ª 4,5 m / minuto Situações excepcionais 
2ª 6,0 m / minuto 30 t 
3ª  9,5 m / minuto 15 t 
4ª 12,0 m / minuto 7 t 
5ª  15,0 m / minuto Sem carga 

Figura 20 - Velocidades médias de elevação de cargas por mudança de caixa de velocidades 

 
Curso de rotação da lança em torno do eixo vertical: 
 

• 220º 
 
Características da grua objecto de simulação 
 

• Altura da torre: 18 m 
• Comprimento da lança: 30 m 
• Número de escoras: 2 
• Comprimento das escoras: 26 m 
• Capacidade do gancho: 30 t 

 
O modelo matemático projectado para a grua não contempla a acção das 
forças gravitacionais e das inércias dos seus componentes, no cálculo das 
alterações da posição e orientação dos seus objectos. Assim, estes parâmetros 
estão somente dependentes das entradas de dados do operador de grua, por 
via da botoneira que: controla a subida e a descida da lança e do gancho; a 
rotação à esquerda e à direita da lança. Esses dados, recebidos pelo sistema, 
constituem a base dos valores que suportam as transformações geométricas 
que são efectuadas sobre os componentes móveis do sistema. Assim, pode-se 
ver, pela figura seguinte, que a posição e orientação da lança estão 
dependentes dos valores das rotações R1 e R2. Pode-se, desta forma, 
considerar que este sistema se baseia na cinemática directa, uma vez que 
determina a posição e orientação de um elemento final a partir das suas 
coordenadas articulares. 
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Figura 21 - Estrutura articular da grua 

 
A modelação cinética da grua baseia-se nas transformações geométricas R1, 
R2 e S1, que estão descritas na imagem anterior. O modelo foi simplificado, 
tendo sido para tal, desprezadas as transformações geométricas seguintes: 
rotação entre a lança e o cabo, o cabo e o gancho, e o gancho e o bloco de 
pedra acoplado.  
 
A rotação R1, em torno do eixo dos XX, é descrita pela matriz 4x4 seguinte, 
referenciada na notação da API Java3D: 
 

| 1 0 0 0 | 
| 0 cos(A) -sin(A) 0 | 
| 0 sin(A) cos(A) 0 | R1= 

| 0 0 0 1 | 
 
A rotação R2, em torno do eixo dos YY, é descrita pela matriz 4x4 seguinte, 
referenciada na notação da API Java3D: 
 

| cos(A) 0 sin(A) 0 | 
| 0 1 0 0 | 
| -sin(A) 0 cos(A) 0 | R2= 

| 0 0 0 1 | 
 
 
A transformação geométrica S1, em relação ao eixo dos YY, que descreve o 
enrolamento e desenrolamento do cabo, é descrita pela matriz 4x4 seguinte, 
referenciada na notação da API Java3D: 
 

| 1 0 0 0 | 
| 0 Sy 0 0 | 
| 0 0 1 0 | R2= 

| 0 0 0 1 | 
 
 
Embora o sistema não utilize o resultado das acções das forças sobre os 
corpos, para cálculos cinemáticos, certas situações que podem ser causadoras 
de oscilações inadequadas nos componentes do sistema, podem ser 
modeladas. Por exemplo, o sistema deverá detectar se as rotações da lança, à 

Legenda: 
1 - Lança 
2 - Cabo  
3 - Gancho 

       4     - Bloco de Pedra 
 
R1 – Rotação da lança em 
torno do eixo xx 
R2 - Rotação da lança em 
torno do eixo yy 
S1 – Transformação escala do 
cabo em relação ao eixo yy 
 
 

 

X 

Y 

Z 

1 
2 

4 

3 

R1 

R2 

S1 
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esquerda ou à direita, não são efectuadas lentamente, em virtude de tal facto 
provocar oscilações na carga em elevação. 
 

3.4 - Modelo de navegação no ambiente virtual 
 

3.4.1 - Tarefas relacionadas com o processo de navegação 
 
O operador de uma grua, quando executa as operações de elevação de 
cargas, está posicionado na borda do fosso da pedreira, conforme a Figura 22 
exemplifica, podendo estar mais perto ou mais distante da grua, mas sempre 
numa posição paralela ao seu mastro. Assim, no decorrer dessas operações, o 
operador que segura permanentemente a botoneira nas mãos (instrumento que 
permite controlar os movimentos dos componentes manobráveis da grua), 
altera a sua posição, caminhando alguns metros ao longo do limite do fosso e 
efectua rotações da cabeça de forma a obter pontos de vista favoráveis a uma 
boa visualização das manobras.  
 
Durante as supracitadas manobras, existem duas situações de excepção em 
relação à posição do operador, e que correspondem à execução das seguintes 
tarefas: 
 

• Engrenagem de uma mudança na caixa de velocidades, localizada na 
parte de trás da grua, na sua base; 

 
• Activação do travão manual, existente na base da grua, na parte de trás 

da grua. Esta acção é esporádica e só é utilizada em situações de 
recurso para reforçar ou substituir os travões de serviço. 

  
O operador, quando em operação com a grua, movimenta-se/caminha 
livremente em qualquer dos sentidos, ao longo do limite do fosso onde ela está 
posicionada, em distâncias que não ultrapassam os 10/15 metros, para cada 
lado, a partir da posição onde a grua se localiza. Excepcionalmente, ele 
desloca-se à rectaguarda da grua, cerca de 5/10 metros, para efectuar acções 
de  engrenagem de mudanças na caixa de velocidades ou accionamento do 
travão manual. 
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Figura 22 - Posição de operador em operação com a grua 

 
Assim, o operador deve movimentar-se da forma mais natural possível no 
ambiente virtual, seja em situação de manobra ou de simples 
visualização/inspecção das várias zonas da pedreira. Essa movimentação deve 
corresponder a uma navegação contínua e suave, entre os locais pretendidos e 
possíveis de navegação (por exemplo não deve ser possível caminhar sobre o 
fosso). A posição do corpo do operador deve então ser descrita por três 
coordenadas, segundo os eixos: XX, YY e ZZ. No entanto, como o operador 
efectua o seu deslocamento sempre em contacto com o chão, a sua altura 
relativa ao mesmo, deve manter-se constante, o que, consequentemente, 
implica a não utilização da coordenada Y nos cálculos de posição do operador. 
 
No que concerne à orientação da cabeça/olhar, o operador executa os 
seguintes tipos de rotações: 
 

• Olhar para baixo e para cima, em torno de um eixo horizontal ( roll). Esta 
acção é constantemente utilizada pelo operador durante a execução de 
uma operação de elevação de cargas. Quando estas se posicionam 
sobre o fosso, o operador olha constantemente, ou no sentido 
descendente, ou  ascendente, de forma a verificar os estados da carga, 
do gancho e da lança. 

 
• Olhar para a esquerda e para a direita, em torno de um eixo vertical 

(pitch). Esta acção é mais utilizada pelo operador durante a execução de 
uma operação de elevação de cargas, na fase em que as mesmas já 
estão a ser assentes no chão (parque de blocos). Esta rotação da 
cabeça é, das três possíveis (roll, pitch, yaw) pelos seres humanos, 
aquela que as pessoas efectuam de forma mais natural e com menor 
esforço, pelo que este requisito assumiu um estudo mais cuidado, em 
termos do desenho do sistema de navegação. 

  
A rotação da cabeça em torno do eixo dos ZZ (utilizando a regra da mão 
direita) só muito raramente é utilizada pelo operador, pelo que este grau de 
liberdade foi desprezado em termos de implementação. 
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Assim, o sistema deve assegurar que o utilizador durante o seu processo de 
navegação possa visualizar o ambiente virtual, com suporte em diferentes tipos 
de rotações da cabeça, de forma a possibilitar uma experiência credível e 
natural na utilização do simulador. 
 

3.4.2 - Critérios de escolha do processo de navegação 
 
A escolha dos métodos e dos dispositivos que permitem a realização do 
processo de navegação dos utilizadores, foi baseado num conjunto de critérios 
enunciados em [Bowman97]. Estes critérios assentam no estudo e avaliação 
de um conjunto de factores qualitativos, que devem influenciar o desenho de 
aplicações deste tipo e que são escolhidos com base nos requisitos próprios de 
cada tipo de sistema.  Assim, os critérios utilizados foram: 
 
 

• Facilidade de aprendizagem e utilização: A implementação de 
metáforas de navegação complicadas pode ser contraproducente, em 
muitos casos, principalmente se os destinatários do sistema não estão 
familiarizados com ambientes virtuais. A aprendizagem da manipulação 
de novos dispositivos de interacção por parte de novos utilizadores, 
deve ter um tempo mínimo de duração. Por outro lado, a sua utilização 
deve ser de tal forma simples e natural, que não desconcentre o 
utilizador na tarefa efectiva que está a realizar. 

  
• Número de dispositivos: Não é desejável que se utilize mais do que 

um dispositivo responsável pela tarefa da navegação, principalmente se 
o sistema é imersivo. O uso de vários dispositivos de navegação em 
simultâneo pode levar a perdas de concentração do utilizador, por este 
ter de manipular diferentes objectos, prejudicando-o nas tarefas 
efectivas a realizar. Por outro lado, o uso de um só dispositivo de 
navegação pode libertar recursos do utilizador para outras tarefas. 

 
• Fadiga do utilizador: A utilização de determinados dispositivos de 

navegação podem causar a adopção de posições não naturais, por parte 
do utilizador, o que lhe provoca cansaço e tensão desnecessários. Por 
exemplo, utilizar uma luva de dados para suportar o deslocamento e 
orientação de um utilizador, num ambiente virtual, pode levar a que ele 
efectue determinados movimentos não naturais, com a mão, que o 
conduzam ao cansaço e à desmotivação.  

 
• Percepção espacial: Tem de se estabelecer uma correspondência 

coerente entre os movimentos e orientações do mundo real, e os do 
mundo virtual, de forma a que o utilizador não se desoriente e mantenha 
um mapa mental coerente do funcionamento do sistema. Deve-se 
também evitar a ocorrência de movimentos translaccionais instantâneos, 
tipo “teleporting”, em que a posição do utilizador é alterada sem controlo 
deste. 
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• Limites translaccionais: Um utilizador, num ambiente virtual imersivo, 
movimenta-se caminhando no mundo virtual, em função do percurso 
realizado no mundo real.  Este tem limites físicos definidos que podem 
assim limitar as fronteiras do espaço virtual.  Para resolver esta situação, 
pode ser afectada a posição no espaço real de um factor de variação 
que reproduza a respectiva variação no mundo virtual (por exemplo o 
deslocamento de um metro no espaço real corresponde a um 
deslocamento de dois metros no mundo virtual). 

 
• Restrições em relação ao chão: Um utilizador no espaço real desloca-

se com os pés sobre o chão, enquanto que no espaço virtual o seu 
movimento pode ser descrito por pequenos saltos. Esta situação deve-
se ao facto de ser utilizado o grau de liberdade correspondente ao valor 
da coordenada Y (segundo regra da mão direita) da posição do utilizador 
e que sofre pequenas variações no seu deslocamento, repercutindo-se 
na sua posição no ambiente virtual. Para obviar este problema, o 
utilizador, normalmente, efectua ajustamentos de posição, para cima ou 
para baixo, ao longo do eixo dos YY. Nestas situações sugere-se que se 
reduza o número de graus de liberdade da posição do utilizador, de três 
para dois, como forma de optimizar o processo de navegação. 

 
Assim, com base nas tarefas de navegação antes identificadas e nos critérios 
atrás enunciados, foi seleccionada uma técnica que permite a navegação do 
operador no mundo virtual, utilizando a posição e orientação da cabeça do 
operador, no mundo real. Esta técnica, que se designa por condução baseada 
em suportes físicos [Bowman99] (Physical Steering Props), permite controlar o 
movimento do ponto de vista (viewpoint) da posição e orientação do utilizador 
no ambiente virtual, com base em alterações contínuas, verificadas na sua 
posição e rotação no espaço físico.  
 
Ela é facilmente colocada em prática com base na utilização de um detector de 
posição/orientação (Head Tracker), acoplado à cabeça do operador. Este 
dispositivo permite receber do mundo real seis graus de liberdade: três 
coordenadas da posição (X,Y,Z) e três ângulos que definem a orientação do 
olhar (roll – ângulo em torno do eixo dos XX, pitch - ângulo em torno do eixo 
dos YY e yaw - ângulo em torno do eixo dos ZZ). O sensor a colocar na cabeça 
pode estar ligado por cabos ao dispositivo receptor, o que pode limitar os 
movimentos, ou pode não ter qualquer cabo (wireless) o que permite maior 
liberdade de movimentos. 
 
A utilização do sensor na cabeça não deverá provocar qualquer resistência por 
parte destes operadores de gruas, uma vez que eles, na sua actividade 
profissional, devem usar capacete de protecção por razões de segurança. 
Assim, definiu-se que o sensor do detector de posição será colocado na parte 
frontal do capacete do operador. A implementação desta definição do sistema, 
obriga os operadores de grua a usar o capacete de forma permanente, o que 
introduz um sinal de carácter pedagógico, em virtude de obrigar a respeitar 
algumas regras de segurança e higiene no trabalho no contexto das pedreiras.  
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No que concerne os critérios utilizados, as justificações para a definição das 
técnicas e do dispositivo de navegação a implementar, foram as seguintes: 
 

• A utilização desta técnica só é possível de implementar porque os 
movimentos do operador na pedreira são estabelecidos em percursos 
determinísticos, de dimensões relativamente pequenas e em espaço 
aberto. Por exemplo, é impossível utilizar esta técnica no percurso de 
um labirinto.  

  
• O uso físico dos movimentos da cabeça para controlar a navegação, 

com base no detector de posição/orientação, é bastante intuitivo para os 
seus utilizadores, visto constituir uma postura natural e repetida 
inúmeras vezes, diariamente. Desta forma, a técnica “Physical Steering 
Props” e a manipulação do dispositivo físico “Head Tracker” requerem 
um período de tempo de aprendizagem e um nível de dificuldade de 
utilização bastante pequenos; 

 
A utilização do detector de posição/orientação optimiza vários recursos do 
sistema como sejam:  
 

• Redução do número de dispositivos de hardware a instalar na tarefa de 
navegação, o que possibilita a redução de custos. Um mesmo aparelho 
pode possuir vários sensores, que obtenham dados sobre a 
posição/orientação de diferentes partes do corpo humano (cabeça, mão, 
perna); 

 
• Possibilidade de mais do que um operador utilizar o detector de 

posição/orientação em simultâneo, visto que na sua maioria são 
dispositivos multisensor; 

 
• Utilizando o  dispositivo acoplado à cabeça, verifica-se uma libertação 

do uso das mãos para funcionamento de outros objectos/instrumentos, 
como é exemplo, neste sistema, a botoneira; 

 
• Pelo facto da navegação ser somente controlada pelos movimentos da 

cabeça, possibilita que os braços e mãos estejam numa postura 
confortável, o que reduz a fadiga dos seus utilizadores; 

 
• A percepção espacial do operador é assegurada com esta técnica e este 

dispositivo, em virtude de haver uma clara correspondência entre os 
movimentos executados no mundo real e aqueles que são reproduzidos 
no mundo virtual; 

 
• Como o dispositivo “Head Track” permite o deslocamento do utilizador, 

num espaço físico limitado, podem ser afectadas taxas de variação à 
sua posição no mundo real, de forma a que a sua posição virtual atinja 
limites físicos proporcionalmente superiores; 

 
• O operador desloca-se sempre sobre o chão, pelo que é imperioso que 

este requisito seja reproduzido no mundo virtual. Assim, o grau de 
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liberdade respeitante à altura da posição do utilizador deve ser 
desprezado, de forma a facilitar o seu deslocamento (desta forma 
evitam-se pequenos saltos). 

 

3.5 - Modelo de interacção operador / grua 
 
O operador da grua pode controlar directamente ou indirectamente vários dos  
componentes da grua, utilizando para tal interfaces físicos que lhe possibilitem 
executar determinadas tarefas. Assim, o operador pode executar as seguintes 
operações com os componentes móveis da grua: 
 

• Subir e descer a lança; 
 

• Subir e descer o gancho; 
 

• Rodar a lança para a esquerda ou direita, em torno de um eixo vertical; 
 

• Engrenar as mudanças da caixa de velocidades dos motores da lança e 
do gancho; 

 
• Accionar os travões dos motores da lança e do gancho. 

 
Para controlar as três primeiras acções, referidas anteriormente, é utilizada 
uma caixa de seis botões, conforme a Figura 23, denominada botoneira, e em 
que cada botão tem uma função específica. A botoneira está ligada por um 
cabo com vários condutores aos motores da grua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Botoneira de controlo da grua 
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As mudanças da caixa de velocidades e os travões possuem manípulos 
próprios e que devem ser utilizados com algumas restrições, para não colocar 
em causa a segurança da grua. 
 

3.5.1 - Principais operações/regras de manobra da grua 
 
Na utilização da grua existem várias tarefas que são realizadas nas seguintes 
fases: 
 

• Preparação e activação da máquina; 
 
• Execução das movimentações de cargas; 

 
• Manutenção. 

 
O simulador projectado incide a sua actividade nas principais tarefas da 
execução das movimentações de cargas. Assim, em seguida, são descritas as 
principais tarefas que o operador de grua executa, bem como algumas regras 
de procedimentos que o mesmo deve respeitar: 
 

• Antes de elevar qualquer carga é necessário que o operador se 
certifique que o peso a elevar não ultrapassa os valores máximos que a 
máquina suporta; 

 
• A grua deve ser manobrada de forma a que a lança fique posicionada 

sobre a carga a elevar, e que o gancho fique no seu enfiamento vertical. 
Para a realização deste movimento devem-se utilizar os comandos de 
rotação da grua; 

 
• Depois de a carga estar devidamente presa ao gancho, o levantamento 

deve fazer-se lentamente, premindo o comando “Subida do Gancho”. 
Para tal, deve-se antecipadamente ter a caixa de velocidades na 
velocidade adequada à situação; 

 
• A manobra de aproximação ou afastamento da carga em relação ao eixo 

de rotação horizontal da lança, deve ser efectuada pressionando os 
botões da botoneira “Subida da lança” ou “Descida da lança”, 
respectivamente. Este movimento deve ser efectuado sempre com a 
carga em suspensão; 

 
• A manobra de rotação da lança em torno dum eixo vertical destina-se ao 

movimento lateral da carga (para a esquerda ou para a direita) e pode 
ser efectuada em simultâneo com as manobras de subida e descida do 
gancho e da lança. Esta manobra de rotação exerce sobre a grua um 
momento de inércia que produz uma oscilação de carga, que pode ser 
perigosa para a estrutura da máquina. É necessário, portanto, que este 
movimento seja efectuado de forma lenta e suave, e a travagem não 
deve interferir de forma brusca neste movimento, sob pena de colocar a 
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integridade da grua em causa. Quando a carga está em oscilação não 
deve ser efectuado nenhum movimento lateral; 

 
• A paragem de uma manobra é sempre efectuada logo que se deixe de 

pressionar o respectivo botão da botoneira; 
 

• Os movimentos de descida e subida do gancho e da lança em carga, 
devem ser efectuados sem mudar a velocidade que se encontra 
engrenada na caixa de velocidades. Se notar que o motor está em 
esforço e está engrenada uma velocidade alta, numa determinada 
altura, volte-se a colocar a carga no solo, engatando-se a velocidade 
inferior, antes de se iniciar nova subida. É extremamente perigoso 
mudar velocidades em carga porque o sistema de mudanças não é 
sincronizado; 

 
• O operador de grua deve estabelecer um código de sinalização gestual 

e sonoro com os outros funcionários da pedreira. Este código pode ser 
útil para estabelecer uma relação de ajuda com outros operadores 
presentes no fundo da pedreira, quando se efectua a tarefa de elevação 
de cargas. Por outro lado, esse código funciona como um aviso dos 
perigos provenientes da actividade da grua. 

 

3.6 - Modelo de interacção operador/ajudante 
 
O operador de grua e o ajudante de manobra colaboram entre si, de forma a 
que as operações de elevação de blocos de pedra não sejam executadas com 
erros ou não ponham em causa a integridade de pessoas e equipamentos. 
Assim, para situações em que o campo de visão do operador não é o mais 
correcto ou o tipo de cargas que estão a ser elevadas é crítico, o ajudante, no 
fundo da pedreira, comunica com o operador por uma linguagem gestual ou 
sonora (voz / assobio), conforme a Figura 24. O operador da grua também 
pode, esporadicamente, emitir sinais sonoros ao ajudante, para o 
sinalizar/avisar de alguma acção que vai realizar. Não existe nenhum tipo de 
linguagem gestual predefinida na laboração das pedreiras, por isso deverá ser 
combinado, previamente, entre os funcionários em causa, uma 
linguagem/comunicação que seja coerente e entendível entre eles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 – Modelo de interacção operador / ajudante 
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Neste sistema foi especificada uma linguagem gestual própria. Esta linguagem 
utiliza o braço, o antebraço e a mão direita para comunicar a informação 
pretendida, e foi projectada para ser transmitida por uma luva de dados. Os 
sinais que são transmitidos pela comunicação gestual são os seguintes: parar, 
mover para cima, mover para baixo, mover à esquerda, mover à direita, mover 
para trás e mover para a frente. 

3.7 - Arquitectura do sistema 
 
Após o sistema ter sido analisado, especificado e projectado, foi possível 
descrever conceptualmente a sua arquitectura, decomposta por vários 
componentes, interligados entre si, e cada um deles executando um papel 
específico. Pode-se verificar pela Figura 25, a arquitectura do sistema que foi 
projectada, contendo uma panóplia de dispositivos físicos e interfaces com os 
seus utilizadores. 
 
Pode verificar-se pela arquitectura geral do SimGrua, que o sistema possui dois 
sub-sistemas, o do operador de grua e o do ajudante do operador de grua.  O 
interface entre esses dois sistemas é uma rede local, baseada no modelo 
TCP/IP que permite que a informação possa fluir entre eles. Assim,  o sistema 
do ajudante do operador de grua envia para o outro sistema os dados 
referentes à sua linguagem gestual (proveniente da luva de dados) e os dados 
áudio, gerados pelos avisos sonoros, adquiridos por um microfone. Por sua 
vez, o sistema do operador de grua envia para o outro sistema, os dados 
actualizados, referentes às alterações no estado dos seus objectos do grafo da 
cena e que provocam repercussões no estado de visualização do mundo. 
Estes requisitos são implementados utilizando uma tecnologia de programação 
distribuída, que permite que um objecto local possa reproduzir o estado de um 
objecto remoto, que funcione num outro sistema de uma rede informática. 
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Figura 25 – Arquitectura geral do sistema SimGrua 

 
O sistema do operador de grua carrega no grafo da cena do sistema de 
visualização, os modelos tridimensionais da pedreira, e está ligado a uma base 
de dados, onde são registadas as acções e os erros de utilização que o 
operador executa, nas sessões de formação, e onde o formador pode também 
obter informação sobre o desempenho dos formandos. O sistema do ajudante 
do operador também carrega localmente os modelos tridimensionais da 
pedreira, sendo que actualiza imediatamente através da rede, o estado dos 
objectos que estão relacionados com os objectos remotos do sistema do 
operador. 
 
O sistema tem que gerir os eventos provocados por vários dispositivos físicos 
de entrada e saída, como são entre outros a luva de dados, o detector de 
posição/orientação e a botoneira. A captura de áudio através do microfone e 
respectiva reprodução no sistema do operador de grua, com a consequente 
comunicação via rede, foi projectada mas não foi efectivamente implementada. 
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4 - Implementação do sistema SimGrua 
4.1 - Tecnologias envolvidas 

 
O desenvolvimento deste sistema baseou-se na utilização de um conjunto de 
diferentes recursos tecnológicos, de forma a dar corpo, coerentemente, à 
criação do ambiente virtual. A linguagem de programação Java foi utilizada na 
criação e manutenção do sistema de visualização e navegação, 
complementada com a utilização de diferentes pacotes de classes, associados 
ao núcleo central da plataforma Java. Foram também utilizadas algumas  
bibliotecas específicas, baseadas no Java, que desempenham papéis 
importantes no sistema. Assim, foram utilizados os seguintes pacotes/API’s do 
Java (ver a Tabela 4 ): 
 
Nome do Pacote / API Papel a desempenhar 
AWT(Abstract Window Toolkit) Geração do interface gráfico 2D com o 

utilizador 
Comm API Gestão das comunicações série e paralela 

com o computador. 
RMI (Remote Method 
Invocation) 

Programação distribuída que permite que o 
estado de objectos remotos possam ser 
partilhados localmente. 

Java3D Biblioteca gráfica que permite gerir o 
armazenamento dos objectos no respectivo 
grafo da cena, a execução do rendering da 
cena e a gestão dos comportamentos dos 
respectivos objectos. 

Java.sql Registo e consulta de dados numa base de 
dados com suporte sql. 

 
Tabela 4  - Pacotes / API’s utilizadas no desenvolvimento do projecto 

 
No que respeita à modelação do mundo tridimensional, representativo do 
ambiente físico e funcional do espaço da pedreira, foi escolhida a linguagem de 
descrição de mundos VRML. Esta norma de representação de cenas 3D é de 
fácil implementação e manutenção, e os seus mundos podem ser interpretados 
e carregados e visualizados a partir de grafos de cenas descritos por diferentes 
API’s gráficas, como é o caso do Java3D. Para que estas operações de 
interpretação e carregamento dos nós num grafo se possam realizar, é 
necessário que existam desenvolvidos parsers e loaders que realizem 
convenientemente essas tarefas.   
 

4.1.1 - Escolha da linguagem de descrição da cena  
 
O VRML foi a linguagem de descrição de cenas 3D escolhida para efectuar a 
modelação do ambiente virtual. Não foi efectuado, previamente, nenhum 
estudo de selecção e comparação de normas de descrição 3D existentes,  para 
utilizar neste sistema. Inicialmente, verificou-se pelas razões abaixo apontadas, 
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que o VRML satisfazia, quase totalmente, todos os requisitos identificados na 
tarefa da modelação:  
 

• Possui associado um formato de ficheiro, que descreve objectos e cenas 
3D interactivas, cujo conteúdo se denomina mundo, e que pode ser 
facilmente construído através de muitas aplicações específicas de uso 
comercial, hoje em dia amplamente disponíveis, ou então ser exportado 
a partir de aplicações denominadas modeladores 3D; 

 
• Existem disponíveis vários tipos de parsers/loaders VRML para 

funcionarem em aplicações que utilizem a biblioteca gráfica Java3D. 
Como o motor de visualização/navegação do SimGrua é baseado no 
Java3D, é necessário que os conteúdos do grafo da cena sejam 
carregados a partir de um ficheiro de descrição de cenas de fácil edição, 
como é o caso do VRML; 

 
• O VRML possui capacidade para se relacionar com a linguagem Java, 

através do uso de scripts, que permitem aumentar o dinamismo dos 
seus objectos e a interactividade do mundo com o utilizador. 

 
• O VRML possui capacidade para descrever todo o tipo de objectos 

tridimensionais que fazem parte do mundo da pedreira, bem como da 
maioria dos seus comportamentos, animações e ambientes que se 
pretendem implementar.  

 
A linguagem VRML revelou, no entanto, uma lacuna que se relaciona com o 
facto de ela não possuir, em termos lexicais, sintácticos e semânticos, nenhum 
mecanismo para detecção de colisões, entre os objectos presentes no mundo. 
Somente possui mecanismos para detecção de colisões entre o observador e 
os objectos do mundo. Para responder a este requisito do ambiente virtual, foi 
efectuada uma alteração na gramática da norma que descreve o VRML, que 
permitiu caracterizar as formas geométricas que podem ser objecto de um 
mecanismo de detecção de colisões entre si. 

4.1.1.1 Descrição genérica do VRML 
 
O VRML é uma linguagem de descrição de cenas 3D interactivas e que 
descreve também um formato lógico de ficheiro que integra gráficos 3D e 
elementos multimédia. A linguagem está normalizada internacionalmente 
através da norma ISSO /IEC 14772, neste caso para a versão VRML97, e 
possui associada uma gramática (Anexo A dessa norma) que define o seu 
léxico, sintaxe e semântica. Os objectos do mundo a sintetizar são carregados 
numa estrutura hierárquica denominada grafo da cena, que define uma relação 
hierárquica entre objectos/nós pai e filhos. Esta organização estrutural permite 
optimizar o processo de rendering e as optimizações de cálculo, que o sistema 
de visualização tem que realizar. 
 
O VRML pode ser utilizado  em diferentes tipos de ambientes: Internet, Intranet 
e sistemas clientes locais, e pode ser utilizado em diferentes áreas como sejam 
a engenharia, a visualização científica, apresentações multimédia, 
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entretenimento, aplicações para a educação, páginas web e mundos virtuais 
partilhados. 
 
O VRML foi desenhado para cumprir os seguintes requisitos: 
 
Autoria: permite o desenvolvimento de programas informáticos (editores de 
texto ou sistemas de autoria) que criam, editam e mantém ficheiros VRML. Esta 
característica também permite a criação de aplicações que convertem outros 
formatos gráficos em VRML e vice-versa; 
  
Re-usabilidade: Capacidade de usar objectos 3D dinâmicos num mundo 
VRML, associada à sua reutilização noutros contextos; 
 
Extensibilidade: Capacidade de adicionar novos tipos de objectos que não 
foram explicitamente definidos em VRML;  
 
Portabilidade: Capacidade para um mundo 3D poder ser carregado e 
visualizado em diferentes tipos de plataformas informáticas; 
 
Escalabilidade: Capacidade de criar mundos 3D dinâmicos de diferentes 
dimensões. 
 
A estrutura de um ficheiro VRML é composta por um conjunto de elementos 
que descrevem, entre outros, o cabeçalho do mundo, os nós, os campos dos 
nós e os respectivos valores associados. Os nós podem representar vários 
tipos de objectos, operações ou comportamentos e descrevem, entre outros,  
tipos de formas geométricas, primitivas gráficas, transformações geométricas, 
agrupamentos de nós, aparências das formas, texturas, textos, animações, luz, 
sensores, âncoras, nevoeiro, som e scripting. 
 

4.1.2 - Escolha da linguagem de programação e da biblioteca 
gráfica 

 
A escolha da linguagem de programação, dos respectivos pacotes de classes e 
da biblioteca gráfica 3D a utilizar na implementação do sistema, baseou-se em 
vários critérios, que em baixo se descrevem:  
 

• Responder a todos os requisitos de implementação do projecto, sem 
que, para tal, seja necessário utilizar outros tipos de ferramentas de 
programação. Essas necessidades enquadram-se nas seguintes tarefas 
genéricas de implementação:  

 
o Criação de interfaces gráficos com o utilizador; 
 
o Gestão de comunicações série e paralela; 

 
o Armazenamento e gestão de cenas 3D a partir da descrição de 

cenas em ficheiros VRML; 
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o Gestão de comportamentos do utilizador e dos objectos 3D 
presentes na cena; 

 
o Síntese/rendering de imagens interactivas do mundo virtual com 

base em modelo de visualização adequado; 
 

o Possibilidade de partilhar objectos entre diferentes aplicações, 
com base num modelo de programação distribuída. Este requisito 
resulta da incorporação, no sistema, de um processo de trabalho 
colaborativo entre o operador de grua e o ajudante de operação; 

 
o Escrita e consulta de dados, em base de dados adequada. Esses 

dados são resultantes das sessões de aprendizagem. 
Preferencialmente, deve-se utilizar um sistema gestor de base de 
dados que utilize a linguagem SQL (Structured Query Language); 

 
o Familiaridade do autor da tese com a linguagem de programação 

e com as API’s ou pacotes de desenvolvimento, de forma a 
permitir uma implementação o mais rápida possível, e que 
assegurasse qualidade no processo de desenvolvimento e no 
produto final; 

 
o Assegurar a portabilidade da aplicação em diferentes plataformas 

de hardware e sistemas operativos. Como o público alvo deste 
sistema é diversificado, é então importante assegurar  que o 
sistema possa ser executado em diferentes plataformas com o 
mínimo de alterações em termos de código fonte. 
Preferencialmente, não deverão ser efectuadas alterações no 
código final gerado; 

 
o O sistema deverá assegurar um nível de fiabilidade aceitável. A 

aplicação tem que possuir um comportamento coerente durante a 
sua utilização e um desempenho adequado a um sistema gráfico 
interactivo.  

 
Foi efectuada uma análise das várias tecnologias existentes e disponíveis para 
a implementação do projecto e que permitisse torná-lo exequível (ver  a Tabela 
5 ): 
  
Linguagem de Programação Principais Pacotes / API’s 
C++ OpenGL 

DirectX 
Common Object Request Broker 
Architecture (Corba) 
DirectPlay 

Java Java3D 
AWT 
CommAPI 
RMI 
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Visual Basic OpenGL 
DirectX 

 
Tabela 5  - Tecnologias analisadas em estudo comparativo 

 
Deste estudo comparativo e confrontando as tecnologias entre si, com os 
critérios previamente definidos, resultaram as seguintes conclusões: 
 
O “Visual Basic“ é uma linguagem de programação que não se enquadra na 
tecnologia de orientação por objectos (OO). Esta última tecnologia permite, 
actualmente, que o processo de desenvolvimento do software se processe da 
forma mais eficaz e isenta de erros. Assim, nas fases de análise, desenho e 
implementação, este modelo facilita a especificação do problema a resolver e a 
introdução de alterações e melhoramentos a efectuar [Meyer97]. Por esta 
razão, a linguagem de programação Visual Basic foi excluída como plataforma 
de desenvolvimento deste sistema. 
 
A utilização das bibliotecas gráficas 3D, OpenGL da Silicon Graphics e DirectX 
da Microsoft requeria que a implementação do software do sistema se 
efectuasse  na  linguagem C++ (por exclusão do Visual Basic). É importante 
referir que, qualquer das duas bibliotecas gráficas possui todas as capacidades 
para responder às necessidades de implementação do sistema, tanto em 
termos funcionais como de desempenho. No entanto, para além da utilização 
das bibliotecas gráficas que possuem uma linguagem de descrição própria, 
também a implementação da programação distribuída seria baseada numa 
outra tecnologia (Corba ou DirectPlay). Desta forma, o uso do C++ origina, na 
implementação deste sistema, a utilização de diferentes tipos de tecnologias, 
que aumentam a sua complexidade de desenvolvimento, afectando a rapidez e 
a qualidade do processo de desenvolvimento e do produto final. 
 
A linguagem de programação Java possuí características próprias que 
aconselham a sua utilização no desenvolvimento deste tipo de sistema. É uma 
linguagem orientada por objectos, portável entre diferentes sistemas operativos 
e plataformas de hardware, e possui um vasto conjunto de pacotes de classes 
especializadas em determinadas tarefas, e possui desenvolvida uma biblioteca 
gráfica 3D, denominada Java3D, que permite desenvolver aplicações gráficas 
interactivas 3D na área da Computação Gráfica / Ambientes Virtuais. O Java 
possui igualmente um pacote de classes denominado RMI e que permite, de 
forma eficaz, desenvolver aplicações que façam uso de programação 
distribuída sobre redes TCP/IP. O acesso a base de dados através da 
linguagem SQL, também é bastante facilitado no Java, pelo uso do pacote 
java.sql. 
 

4.1.3 - A linguagem de programação Java 
 
A linguagem de programação Java foi desenhada pela empresa SUN 
Microsystems, Inc., para enfrentar os desafios inerentes ao desenvolvimento de 
aplicações, em contextos heterogéneos e que consumam o mínimo de 
recursos dos sistemas, que possam ser executadas em qualquer plataforma de 
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hardware e software, e que possam serem extendidas dinamicamente. Os 
requisitos, levados em conta no desenho da linguagem de programação Java, 
foram conduzidos pela natureza dos ambientes de computação, para os quais 
as aplicações, hoje em dia, são, em larga medida, desenvolvidas. Assim, o 
crescimento massivo da Internet, com ênfase na World Wide Web, e de outras 
plataformas de processamento e comunicação, como os telemóveis e os PDAs 
(Personal Digital Assistants), leva os projectistas e implementadores de 
aplicações a olhar, de forma diferente, para a forma como se efectua o 
desenvolvimento e a distribuição do software. 
 
Pelo facto do Java operar em múltiplas plataformas, sobre redes heterogéneas, 
os esquemas tradicionais de distribuição de software, sob a forma de 
distribuições binárias, upgrades e patchs, entre outros, deixam de ter qualquer 
justificação nesta plataforma. Para tal, o Java deve ser neutro à arquitectura 
dos sistemas, portável e dinamicamente adaptável [Gosling96].  
 
A plataforma, criada para responder àqueles requisitos, possui um conjunto de 
características próprias e adequadas aos seus propósitos, das quais se 
destacam [Gosling96]: 
 

• Simples e familiar; 
• Orientada a objectos; 
• Interpretada; 
• Portável; 
• Robusta; 
• Multi-threaded; 
• Segura. 

 
A linguagem Java é simples e familiar porque pode ser facilmente operada pela 
maioria dos programadores, que possuam um mínimo de experiência em 
linguagens de programação orientada a objectos, podendo ser apreendida com 
facilidade por outro tipo de programadores.   
 
A linguagem baseia-se no paradigma de orientação por objectos, o que permite 
a abstracção dos problemas e a definição das respectivas soluções, através da 
modelação de classes, conferindo assim aos projectistas de software a 
possibilidade de utilizarem modernas metodologias no desenvolvimento de 
aplicações. Por outro lado,  os programadores têm acesso a um conjunto vasto 
de pacotes e bibliotecas de classes, integradas nos módulos de 
desenvolvimento do fabricante, o que permite que o ciclo de desenvolvimento 
do software se processe de forma mais rápida e coerente. Esta linguagem de 
programação, também pelo facto de basear a sua sintaxe e léxico em 
linguagens já muito utilizadas, como por exemplo o “C” ou o “C++”, potencia a 
produtividade do programador. 
 
O interpretador da linguagem executa aplicações Java no formato bytecodes  
(um formato intermédio de código pseudo compilado, neutral às arquitecturas e 
projectado para transportar de forma eficiente o código para múltiplas 
plataformas de hardware e software, compilado a partir de código fonte Java) 
em qualquer plataforma para a qual tenha sido desenvolvido um sistema de 
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interpretação em run-time. Esta última característica revela a capacidade de 
portabilidade da linguagem. Outro aspecto a ter em conta, no que concerne o 
interpretador, prende-se com a possibilidade das aplicações em execução 
efectuarem ligações dinâmicas com bibliotecas de classes, em tempo real e de 
forma simples, incremental e suave. Esta característica beneficia o 
implementador de aplicações Java em relação a linguagens de programação 
compiladas, uma vez que aumenta a rapidez do ciclo de desenvolvimento, em 
casos de prototipagem, experimentação e implementações rápidas [Gosling96].  
 
A linguagem de programação Java foi desenvolvida no sentido de produzir 
software confiável, seguro e robusto. Para tal, o seu código fonte é 
extensamente testado, tanto na fase de compilação, como na de execução. A 
linguagem possui um modelo de gestão de memória extremamente simples, 
não possui explicitamente o tipo de dados apontador, nem apontadores 
aritméticos, e possui um sistema automático de limpeza da memória não 
utilizada (garbage collection).     
 
A tecnologia Java é desenhada para operar em ambientes distribuídos, os 
quais têm a segurança como uma das características mais importantes. Assim, 
as funcionalidades de segurança, implementadas na linguagem e no sistema 
em run-time, permitem que as suas aplicações possam ser protegidas de 
intrusos que funcionam em ambientes exteriores, como são por exemplo os 
vírus. 
 
A característica Multi-threaded da tecnologia Java fornece os meios 
necessários para construir aplicações com vários threads (linha de execução 
de código autónoma) concorrentes em actividade, o que permite aumentar o 
grau de interactividade com o utilizador final. Esta característica permite que 
sejam executadas várias actividades diferentes em simultâneo, como sejam por 
exemplo, numa aplicação gráfica 3D: detecção de colisões entre objectos ou 
com o observador, execução do ciclo de rendering e cálculo da 
posição/orientação do observador, a partir de dispositivo externo. 
 
A plataforma Java é composta por três grandes componentes: 
 

• A linguagem de programação; 
• Um conjunto de bibliotecas nucleares (core API’s); 
• A máquina virtual Java / Interpretador (Java Runtime). 

 
O Java permite desenvolver dois tipos de aplicações, as standalone que se 
executam sobre uma máquina virtual Java, que está numa camada 
imediatamente acima do sistema operativo e as applets que são colocadas 
sobre documentos HTML e que são interpretados por um plugin acoplado ao 
browser internet e que constitui um interpretador de Java (máquina virtual java). 
O facto de existir um vasto conjunto de API’s desenvolvidas pela Sun 
Microsystems e por outros fabricantes, que cobrem uma vasta área de 
necessidades de programação de aplicações, torna o uso da linguagem 
bastante atractiva. Assim, existem disponíveis, gratuitamente, pelo fabricante, 
várias bibliotecas e pacotes de classes, que possibilitam a sua utilização, entre 
outras, nas seguintes áreas: criação de interfaces gráficos com o utilizador, 
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gestão de entradas/saídas de dados, programação concorrente, distribuída e 
modelo cliente/servidor,  desenvolvimento de aplicações 2D e 3D,  acesso a 
sistemas gestores de base de dados, manipulação de elementos multimédia e 
gestão de conteúdos hipermédia dinâmicos. 
 

4.1.4 - A biblioteca gráfica Java3D 
 
A biblioteca gráfica Java3D, designada ao longo deste documento por Java3D,  
pode ser uma escolha natural para qualquer programador de Java que 
pretenda escrever um programa interactivo baseado em gráficos 3D 
[Sowizral99]. Assim, um programador em Java3D constrói uma cena contendo, 
entre outros elementos, objectos gráficos 3D, iluminação, sons, efeitos 
ambientais e  comportamentais. 
 
Em termos simplistas, a construção de uma aplicação, com base nesta 
biblioteca gráfica, consiste na criação de  instâncias de classes do Java3D, 
ligando-as, posteriormente, numa estrutura em árvore, designada grafo da 
cena (Scene Graph). Após o grafo da cena ter sido criado, o Java3D possui 
mecanismos para proceder à execução da aplicação, e que consiste na 
implementação de um ciclo  infinito, que percorre todos os nós do grafo da 
cena, de forma a  efectuar os comportamentos descritos e o rendering dos 
objectos visíveis. Desta forma, o Java3D fornece um suporte simples e flexível 
para a representação de todos os objectos presentes numa cena e um 
mecanismo eficaz para execução do rendering.  
 
Assim, esta biblioteca pretendeu sintetizar as melhores ideias das bibliotecas 
3D de baixo nível (como são exemplo o OpenGL desenvolvido pela empresa 
Silicon Graphics, Inc. ou o DirectX da desenvolvido pela Microsoft,Inc.) com as 
funcionalidades dos sistemas tridimensionais, cujas cenas são baseadas em 
grafos.  
 
As aplicações desenvolvidas em Java3D permitem também abstrair 
características físicas dos seus utilizadores, como sejam, entre outras, a sua 
altura e a separação dos olhos, e características do ambiente físico, como 
sejam, entre outros, o número de dispositivos de visualização, a sua 
localização e a utilização de detectores de posição. Desta forma, o Java3D 
permite a separação entre o conteúdo operacional das suas aplicações e o 
ambiente de visualização do utilizador final. 
 
A biblioteca Java3D fornece uma plataforma flexível para a construção de 
aplicações gráficas 3D, num conjunto variado de domínios, como sejam: 
desenho assistido por computador (CAD), visualização molecular, visualização 
científica, sistemas de informação geográficos, gráficos estatísticos, logotipos 
3D e suportes para formação [Sowizral99]. O Java3D permite o 
desenvolvimento de ambientes virtuais que utilizem dispositivos específicos, 
como sejam, detectores de posição, óculos estereoscópicos, ou salas 
envolvidas por paredes onde estão projectadas diferentes imagens (CAVE). 
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O Java3D apresenta um conjunto de características que podem potenciar a sua 
utilização no desenvolvimento de ambientes virtuais complexos. Entre os 
principais pontos fortes descrevem-se os seguintes: 
  

• Desempenho: utiliza outras bibliotecas gráficas a um nível inferior que 
implementam funções gráficas optimizadas e adaptadas a cada 
arquitectura específica. As duas bibliotecas gráficas que lhe dão suporte 
são o DirectX  da Microsoft e o OpenGL da Silicon Graphics; 

 
• Fácil programação: baseia-se no paradigma de programação orientada 

a objectos de alto nível, integrando a tecnologia Java,  o que permite 
uma mais fácil integração dos componentes e uma maior rapidez de 
desenvolvimento, em comparação com outras bibliotecas gráficas 3D; 

 
• Compatibilidade: possui suporte para converter diferentes formatos de 

descrição de cenas 3D,  como sejam o VRML, ou os resultantes de 
programas CAD específicos em grafos de objectos de cenas Java3D. 

 
As classes na tecnologia Java estão agrupadas em pacotes . Os três pacotes 
principais que agrupam classes pertencentes à biblioteca Java3D são os 
seguintes: 
 

• javax.media.j3d – possui as classes que descrevem os principais 
objectos na criação de uma aplicação gráfica 3D; 

 
• javax.vecmath - classes úteis para fornecer suporte à criação da 

geometria dos objectos na cena (cores, vectores, pontos, entre outros); 
 

• com.sun.j3d.utils – neste pacote existem classes pertencentes a quatro 
categorias principais: loaders, classes de ajuda na criação da cena, 
geometria (por exemplo: Box, Sphere, ColorCube) e outros utilitários 
relacionados com gestão de eventos/comportamentos.  

 

4.1.4.1 O Java3D no desenvolvimento de ambientes virtuais 
 
O desenvolvimento de ambientes virtuais requer um esforço de programação 
substancial, no qual o implementador escreve o código que gere diferentes 
dispositivos de entrada e saída que a aplicação requer, bem como cria, com 
base numa biblioteca gráfica adequada, os mecanismos de suporte a uma 
aplicação deste tipo. Uma aplicação de suporte a um ambiente virtual deve 
obter a posição e orientação da cabeça do utilizador (com base nesta 
informação assim são geradas as imagens do mundo virtual), bem como de 
outras partes do corpo do utilizador, como sejam os braços, as mãos ou as 
pernas, de forma a permitir uma interacção mais intuitiva e natural com o 
sistema. Uma biblioteca gráfica que permita o desenvolvimento de ambientes 
virtuais deve suportar a geração de gráficos 3D, a gestão de dispositivos 
específicos de entrada e continuamente integrar a informação desses 
dispositivos no ciclo de rendering. O Java3D inclui funcionalidades específicas 
para, automaticamente, incorporar as entradas de dados de vários detectores 
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de posição/orientação, presentes no sistema, no processo de geração de 
imagens.  
 
Assim, o Java3D acede explicitamente aos valores retornados por detectores 
de posição/orientação com seis graus de liberdade, através de objectos 
primitivos denominados Sensors, permitindo que, juntamente com o seu 
modelo de visualização, esta biblioteca gráfica permita uma mais fácil 
construção de aplicações de suporte aos ambientes virtuais. 
 

4.1.4.2 Estrutura básica de um programa Java3D 
 
A criação de um programa ou applet Java3D envolve a construção de um 
universo virtual e a inserção de um ou mais grafos da cena nesse universo. Um 
universo virtual consiste numa superestrutura de objectos que contém objectos 
da classe VirtualUniverse, objectos da classe Locale e um ou mais subgrafos 
da cena, contendo nós/objectos organizados numa estrutura em árvore. 
Abaixo, descrevem-se os papéis desempenhados pelas seguintes classes: 
 
VirtualUniverse – classe que abstrai um espaço universal virtual 3D composto 
por diferentes tipos de nós/objectos do Java3D e que constitui a raiz do grafo 
da cena. Uma aplicação em Java 3D, normalmente, possui somente um 
objecto da classe VirtualUniverse e pode referenciar mais do que um objecto 
da classe Locale. No caso de uma aplicação possuir mais do que um objecto 
da classe VirtualUniverse, o sistema não permite que esses objectos 
comuniquem entre si. 
 
Locale – classe que define um sistema referencial no universo virtual, para 
todos os objectos da cena, baseado num sistema de coordenadas de alta 
resolução (high-resolution coordinates). Este sistema consiste em representar 
as coordenadas por palavras de 256 bits para cada um dos eixos coordenados 
(XX, YY, e ZZ). O nó Locale num grafo é filho do nó VirtualUniverse, podendo 
existir numa cena mais do que um nó dessa classe. 
 
Os sub-grafos da cena, filhos de um nó Locale, são chamados branch graphs 
porque o seu nó raiz deve ser sempre um objecto da classe BranchGroup. 
Estas estruturas podem conter, entre outros objectos, alguns especializados 
em efectuar a operação de rendering, a iluminação das cenas, a execução de 
comportamentos ou a reprodução de sons. Os branch graphs podem ser 
divididos em dois tipos. Os que possuem nós com conteúdos a visualizar, 
denominam-se sub-grafos de conteúdos e os que possuem um objecto da 
classe ViewPlatform (especifica a posição e orientação do utilizador) designam-
se por sub-grafos de visualização. 
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Figura 26 - Exemplo de um grafo de cena Java3D 

 
A Figura 26 descreve um universo Java3D que possui dois sub-grafos. O da 
esquerda é do tipo “conteúdos” e contém objectos geométricos que podem ser 
visíveis ou executarem acções comportamentais. Por outro lado, o sub-grafo da 
direita é do tipo “visualização” e possui os objectos necessários para descrever 
os parâmetros de visualização do sistema, em relação ao utilizador. No que 
concerne o sub-subgrafo do tipo “conteúdos”, deve-se referir que o mesmo   
descreve somente os nós necessários ao rendering, mas não a ordem pelo 
qual esse processo é executado,  que é independente da ordem ou posição no 
qual os nós estão posicionados na árvore. O caminho entre o nó raiz de um 
subgrafo e um qualquer nó folha, simplesmente especifica como é que o 
sistema deve executar o rendering, não especificando a ordem pela qual o faz.  
A ordem pelo qual são percorridos os nós no grafo da cena, dependem daquilo 
que a arquitectura do sistema melhor aconselhar, independentemente de se 
estar em presença de sistemas independentes ou paralelos [Sowizral99]. 
Durante a execução de uma aplicação baseada em Java3D processa-se um 
ciclo infinito, que percorre todos os nós do grafo da cena, que executa os seus 
comportamentos descritos e que efectua o rendering dos objectos visíveis. 
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4.1.4.3 Grafos de Cena no ambiente Java3D 
 
Os sub-grafos do Java3D são árvores onde cada nó possui um e um só pai. Os 
nós classificam-se numa de duas categorias: grupo ou folha. Os nós grupo são 
agrupamentos de outros nós da categoria grupo ou folha, e constituem uma 
unidade comum, que determina a posição e orientação dos nós filhos, 
controlando, de forma limitada, a sua ordem de rendering. Os nós folha 
representam elementos terminais das árvores dos sub-grafos, como sejam 
objectos tridimensionais, luzes, sons ou comportamentos.  
 
Os principais nós grupo são objectos das classes BranchGroup, 
TransformGroup, Switch, OrderedGroup e SharedGroup, que desempenham os 
seguintes papéis: 
 
BranchGroup - classe que representa um nó raiz de um sub-grafo da cena. 
Um objecto BranchGroup pode ser adicionado a um objecto Locale e então o 
sub-grafo diz-se que está no estado live, ou então é incluído num objecto da 
classe Group e nesse caso serve de raiz de um outro sub-grafo. Um objecto 
BranchGroup pode ser compilado (processo que optimiza o processo de 
rendering dos objectos e que é efectuado num formato próprio do Java3D). 
 
TransformGroup – classe que abstrai objectos que permitem especificar 
transformações geométricas (translacção, rotação, escala, reflexão e shear) 
para todos os seus nós filho, permitindo posicionar, orientar e escalar todos os 
seus objectos de representação geométrica.  Para se efectuarem as citadas 
transformações geométricas, os objectos da classe TransformGroup utilizam 
objectos da classe Transform3D. Os efeitos de transformações sucessivas, 
num determinado caminho do sub-grafo da cena, geram transformações 
compostas (CMT – Composite Model Transformation). Ou seja, a 
concatenação de várias transformações operadas por cada objecto da classe 
TransformGroup, no caminho directo entre o objecto Locale e um nó folha, 
permite transformar a posição, orientação e escala do nó folha de coordenadas 
locais do objecto para coordenadas virtuais do mundo (Vworld).  
 
Swing  - classe que agrupa vários sub-grafos, mas que no processo de 
rendering só sintetiza um e um só dos sub-grafos, dependendo essa escolha 
do valor de um determinado parâmetro.  
 
OrderedGroup – classe que agrupa nós filho mas que determina a ordem pela 
qual esses nós são sintetizados no processo de rendering.  
 
SharedGroup – classe que agrupa nós integrados num sub-grafo e que pode 
ser partilhado por outros objectos da classe Link . Qualquer alteração que seja 
efectuada num nó deste tipo de sub-grafo é reflectida, automaticamente, nos 
objectos que referenciam essa estrutura.  
 
Os nós folha não possuem associados nós filho e são referenciados num grafo 
por objectos componentes de nós. Existem vários tipos de nós folhas que 
podem descrever objectos geométricos, luzes, sons e comportamentos, entre 
outros. Por exemplo, na Figura 26 são descritos dois nós filho, os das classes 
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Shape3D e Behavior e que são bastante representativos dos sistemas 
gráficos baseados em Java3D. Em baixo, descrevem-se esses dois tipos de 
nós: 
 
Shape3D - classe que especifica nós que descrevem todo o tipo de objectos 
geométricos num grafo de cena, referenciando para tal outros dois tipos de 
objectos: Appearance e Geometry. O primeiro especifica a aparência visual do 
nó e o segundo descreve a sua informação geométrica.  
 
Behavior- classe que abstrai objectos que descrevem comportamentos que 
respondem a eventos produzidos no sistema, sejam eles causados por acções 
exteriores (por exemplo utilização do rato ou teclado no processo de 
navegação) ou produzidos no interior do sistema (por exemplo colisão entre 
dois objectos Shape3D). Esses comportamentos podem causar alterações no 
grafo da cena, como sejam, adicionar ou remover nós. Este tipo de nó é muito 
útil para conferir dinamismo ao sistema em tarefas, como por exemplo, a 
navegação, selecção de objectos, animações ou detecção de colisões. 
  

4.1.4.4 O modelo de visualização do Java3D    
 
A biblioteca gráfica Java3D permite implementar dois modelos diferentes de 
visualização: câmara virtual e o denominado modelo de visualização Java3D. O 
primeiro modelo tem uma grande aplicabilidade no desenvolvimento de 
aplicações personalizadas para uma dada tarefa, em que as cenas já estão 
previamente definidas e em que os programadores têm controlo sobre todos os 
parâmetros de visualização. Não é um modelo adaptado à criação de sistemas 
do tipo visualizador/navegador que carregam e exibem mundos genéricos. Na 
realidade, este modelo simula o funcionamento de uma câmara num mundo 
virtual e não o comportamento natural de um ser humano no mundo real. Para 
que tal aconteça, a aplicação tem que reposicionar a câmara continuamente, a 
fim de emular um ser humano no mundo virtual [Sowizral97]. 
 
A biblioteca gráfica Java3D pode sintetizar imagens numa extensa gama de 
dispositivos de visualização, onde se incluem os monitores vídeo comuns, 
salas de projecção múltipla e capacetes de visualização, tudo isto sem que seja 
alterado o grafo da cena. Isto significa que uma aplicação, baseada no modelo 
de visualização próprio desta biblioteca gráfica, pode naturalmente sintetizar 
vistas estereoscópicas ou monoscópicas, de uma forma transparente para o 
programador. 
 
O modelo de visualização do Java3D, quando opera num ambiente sem 
detector de posição e sintetiza imagens num único monitor vídeo padrão, 
assemelha-se ao modelo de visualização tradicional baseado na câmara. 
 
Este modelo de visualização permite uma fácil integração, com uma panóplia 
de dispositivos de entrada, com 6 graus de liberdade, como por exemplo, head 
trackers e luvas de dados; dispositivos de saída como sejam monitores vídeo 
comuns, HMD’s e sistemas de projecção múltipla do tipo CAVE.  Por exemplo, 
ao utilizarmos um HMD, são as suas ópticas que determinam o FOV (Field  of 
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View) que a aplicação deve utilizar. Então, é o próprio dispositivo exterior que 
influencia os parâmetros de visualização do sistema. 
 
O modelo de visualização do Java3D consiste na inter-relação existente entre 
dois componentes: o mundo virtual representado pelo objecto ViewPlatform e 
o mundo físico representado pelo nó View e seus objectos associados. Assim, 
passam-se a descrever alguns desses tipos de nós que estão representados 
na Figura 26 : 
 
Viewplatform – classe que especifica uma plataforma de visualização que 
define a localização e orientação do observador dentro do mundo virtual. Uma 
aplicação pode manipular um objecto ViewPlatform, como se de qualquer outro 
objecto dentro do respectivo sub-grafo de visualização se tratasse, através de 
operações de translacção, rotação e escala. Desta forma, a aplicação pode 
movimentar o nó ViewPlatform (e consequentemente o respectivo observador) 
através do mundo virtual com base nas transformações geométricas operadas 
sobre os nós TransformGroup que estão posicionados entre o ViewPlatform e o 
objecto Locale (conforme Figura 26).  Um objecto ViewPlatform é acedido pelo 
objecto View que define os parâmetros de visualização do sistema. 
  
View – classe que abstrai em detalhe o ambiente de visualização do utilizador, 
possuindo para tal todos os parâmetros necessários ao rendering de uma cena 
tridimensional, a partir do ponto de vista do utilizador. Um objecto View  
referencia uma lista de objectos Canvas3D sobre os quais é efectuado o 
processo de rendering. A classe View descreve parâmetros do sistema de 
visualização, como sejam por exemplo: ângulo FOV, planos Near (BackClip) e 
Far (FrontClip), visualização monoscópica/estereoscópica e o tipo de projecção 
que o sistema deve executar (perspectiva ou paralela). 
 
PhysicalBody - Esta classe contém especificações sobre características 
físicas associadas à cabeça do utilizador. Os atributos deste tipo de nó são 
descritos num sistema de coordenadas da cabeça, e a sua origem é definida 
por um plano perpendicular à face que está entre o olho direito e o esquerdo. 
Este nó permite receber e obter informação sobre algumas características 
físicas, como sejam por exemplo, a localização dos olhos e a distância entre as 
pupilas. 
 
PhysicalEnvironment - Esta classe possui informação sobre o ambiente do 
local físico (dispositivos de entrada/saída de dados) onde as imagens irão ser 
geradas, sendo usado para activar sensores associados a dispositivos de 
entrada de dados (detectores de posição/orientação, luvas de dados entre 
outros) e a dispositivos de saída áudio.   
 
Canvas3D – classe que fornece uma tela de desenho para se efectuar o 
rendering das cenas 3D. O sistema de rendering do Java3D sintetiza todas as 
imagens para os objectos Canvas3D que estão associados aos nós View que 
estejam activos. A classe Canvas3D é uma sub-classe  de Canvas 
(pertencente ao pacote java.awt – Abstract Window Toolkit) que representa 
telas de desenho 2D, e possui informação sobre, por exemplo, a  localização e 
tamanho da janela de visualização. 
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Screen3D – classe que contém toda a informação sobre um dispositivo físico 
de visualização e que é gerado a partir de um nó Canvas3D (os vários nós 
Canvas3D, que possam estar associados ao mesmo dispositivo físico de 
visualização, referenciam o mesmo nó Screen3D). Este nó possui as 
propriedades físicas do dispositivo de visualização, como por exemplo, a 
largura e altura do monitor. 
 
O modelo de visualização do Java3D impõe, assim, uma clara separação entre 
o mundo virtual e o físico. Simultaneamente, existe uma ponte entre esses dois 
mundos, pela definição de uma correspondência de um-para-um entre o 
espaço virtual definido pelo objecto ViewPlatform e o espaço físico definido 
pelos objectos associados ao objecto View. Assim, um ponto num dos espaços 
tem um outro ponto correspondente no outro espaço.  
 
O modelo de visualização da câmara virtual fornece aplicações com uma 
variedade de controlos sobre os parâmetros da câmara, tais como a sua 
localização e orientação, o seu campo de visão (field-of-view) e a proporção de  
aspecto das imagens geradas, entre outros. Este modelo funciona 
correctamente em determinados casos, mas noutros não, como é, por 
exemplo, num sistema de múltiplas projecções, em que são geradas e 
projectadas diferentes imagens em várias paredes em simultâneo, como é o 
caso do sistema CAVE. Nesta situação as aplicações baseadas naquele 
modelo só controlam a geração de uma imagem de cada vez. 
 
O conceito central do modelo de visualização Java3D consiste na co-existência 
do utilizador no mundo virtual, bem como no mundo físico. Assim, as 
aplicações baseadas em Java3D podem facilmente mapear os movimentos 
descritos no objecto ViewPlatform, na sequência dos movimentos da cabeça do 
utilizador, nas correspondentes e apropriadas vistas processadas graficamente. 
Esta capacidade advém do controlo que as referidas aplicações possuem 
sobre as características do ambiente físico do utilizador. 
 
O modelo de visualização Java3D opera como um sistema de restrições 
altamente optimizado e que sustenta duas grandes políticas [Sowizral99]. Uma 
dessas políticas é usada em ambientes onde os olhos do utilizador se 
movimentam em relação à superfície do dispositivo de visualização, como 
sejam, entre outros, os baseados em écrans de visualização comuns (com 
suporte ou não de detectores de posição) e em salas com sistemas de múltipla 
projecção em paredes.  A segunda política é usada em ambientes onde os 
olhos do utilizador não se movimentam em relação à superfície do dispositivo 
de visualização, como são os casos do uso do capacete de visualização, e da 
utilização de ambientes de realidade aumentada. 
 

4.1.4.5 Modos de rendering 
 
O Java 3D possui três modos diferentes para efectuar o processo de rendering 
das cenas presentes nos respectivos grafos: imediato (immediate mode),  
retido (retained mode) e compilado-retido (compiled-retained mode). A ordem 
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dos modos de rendering, anteriormente expostos, vai no sentido crescente de 
uma maior optimização no desempenho das aplicações que os utilizam. Estes 
modelos diferentes de rendering permitem aos programadores desenvolver 
aplicações que oferecem diferentes níveis de liberdade, na manipulação dos 
objectos presentes, no grafo da cena e também provocam diferentes 
desempenhos no funcionamento dos sistemas. Em seguida, descrevem-se as 
principais características dos três modos de rendering: 
 
Modo Imediato – este modo é o que possibilita uma menor optimização no 
processo de rendering do grafo da cena, mas é o que permite maior 
flexibilidade na alteração do estado dos objectos. No modo imediato, a 
aplicação ignora a estrutura do grafo da cena como um todo e manipula os 
objectos presentes de forma individual (a informação individual de todos os 
pontos, linhas e triângulos de todos os objectos é fornecida ao motor de 
rendering). Esta situação gera uma perda de desempenho, em termos de 
velocidade na geração das imagens. Este modo pode ser dividido em dois 
estilos: modo puro imediato ou modo mixed. No primeiro, o processo de 
rendering do Java3D é estático (o motor de rendering está parado) e só é 
efectuado por interacções do utilizador com o sistema ou entre objectos do 
sistema (por exemplo nas tarefas de selecção ou navegação por parte do 
utilizador). No modo mixed o processo de rendering é executado 
continuamente e de forma independente das acções do utilizador.  
 
Modo retido – neste modo de rendering a aplicação constrói o grafo da cena e 
especifica quais devem ser os elementos (e como) que podem ser alterados no 
decorrer desse processo. O desempenho do rendering utilizando neste modo é 
superior ao anterior e suporta-se nos seguintes elementos: 
 

• Constroem-se estruturas de dados especializadas que suportam a 
geometria dos objectos da cena; 

 
• Alguns objectos são compilados num formato próprio; 

 
• São optimizadas as manipulações das transformações geométricas. 

 
Modo compilado-retido – Este modo que oferece o máximo desempenho no 
processo de rendering, requer também que a aplicação construa o grafo da 
cena e especifique quais são os nós que podem sofrer alterações durante esse 
processo. Mas o que caracteriza de forma indelével este modo é o facto da 
aplicação que o implementa poder compilar, num formato de dados interno, 
alguns ou todos os subgrafos do grafo da cena. Desta forma, estes elementos 
compilados funcionam como um bloco individualizado no processo de 
rendering, o que permite aumentar o desempenho da aplicação na geração das 
imagens. Uma vez compilado o grafo, o sistema perde o acesso à sua estrutura 
interna (por exemplo remover um nó ou alterar a sua posição relativa). As 
principais optimizações que este modo efectua são as seguintes: 
 

• Compressão de geometria; 
 
• Agrupamento de geometria; 
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• Compressão do grafo da cena. 

 

4.1.4.6 Gestão de dispositivos de entrada no Java3d 
 
O suporte para detectores de posição, em aplicações de ambientes virtuais, 
requer que o Java3D aceda à respectiva informação dos seis graus de 
liberdade enviada pelo dispositivo. Os detectores de posição variam a sua 
forma de funcionamento e de interacção com o computador, de marca para 
marca. Assim, um controlador de software que gere um dispositivo de marca 
Polhemus, não gere, necessariamente, um de marca Magellan. São, portanto, 
necessários controladores específicos para cada tipo de dispositivo. 
 
Mais do que tentar implementar controladores para todos os detectores com 
seis graus de liberdade, o Java3D define um interface denominado 
InputDevice, que pode ser utilizado, de forma transparente, pelos 
implementadores de controladores de software desses dispositivos. Este 
interface é composto por nove métodos que fornecem acções específicas, que 
podem ser realizadas sobre os dispositivos, como por exemplo, abrir ou fechar  
conexões, ou ler os dados por eles enviados. 
 
O ambiente Java3D pode gerir vários dispositivos de entrada em simultâneo, 
os quais até podem não ser dispositivos físicos. Por exemplo, pode ser escrito 
um controlador, que pode ler dados de um ficheiro ou de uma comunicação em 
rede, os quais podem ser convertidos em seis graus de liberdade, tal como se 
fossem gerados por um dispositivo físico. 
 
Cada dispositivo de entrada pode possuir associado um número fixo de 
sensores abstraídos no Java3D, em objectos da classe Sensor. Cada objecto 
desta classe representa uma fonte de dados proveniente do dispositivo físico e 
é composto por um número fixo de objectos da classe SensorRead, 
organizados como um buffer circular. Este buffer circular possui os “n” mais 
recentes valores para aquele sensor, o que permite que se lhe estiverem 
associados vários objectos SensorRead, podem ser realizadas operações de 
predicção e tratamento estatístico dos dados recebidos. Os objectos da classe 
SensorRead contêm uma marca temporal (time stamp), um campo que contém 
seis graus de liberdade e um array de valores inteiros. Este array de valores 
inteiros contém o estado dos botões dos dispositivos (por exemplo, num 
joystick identifica se o utilizador pressiona ou larga um determinado botão do 
dispositivo). É importante referir que os sensores podem também suportar 
dispositivos que geram um menor número de graus de liberdade (ex: joystick). 
 
O Java3D abstrai as referências dos dispositivos de entrada disponíveis, 
através do uso de um array de objectos da classe Sensor, que pertence ao 
objecto da classe PhysicalEnvironment, um dos objectos associados ao 
objecto da classe View. Esse array de objectos da classe Sensor permite que o 
implementador de aplicações aceda, de forma abstracta, a cada um dos 
sensores dos dispositivos de entrada, que por sua vez estão ligados aos 
controladores específicos, de cada dispositivo em causa. Desta forma, pode-se 
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então afirmar que o Java3D permite a criação de sensores virtuais para o 
acesso a dispositivos físicos de entrada.  
 

4.2 - Modelação do mundo 
 
O mundo virtual, construído neste projecto, foi modelado utilizando a linguagem 
de descrição de mundos VRML. Com base nesta linguagem, implementaram-
se os modelos tri-dimensionais dos objectos presentes na pedreira, da forma 
mais realística possível. Porém, esta tarefa tem algumas restrições na sua 
implementação, como sejam o desempenho do sistema gráfico e o realismo 
descrito pelo mundo virtual. Ou seja, é importante realçar que, na construção 
de um mundo, o implementador tem que obter uma solução de compromisso, 
entre a qualidade do seu conteúdo e a eficiência na visualização da cena.  
 
Assim, as cenas que possuem um maior detalhe e realismo, podem causar um 
menor desempenho no sistema gráfico de visualização. Neste capítulo vão ser 
descritas as razões da escolha da linguagem VRML para a modelação do 
mundo; quais foram as principais etapas desenvolvidas na construção do 
mundo;  que preocupações foram tidas em conta na optimização do mundo e, 
finalmente, são explicados os modelos que foram implementados. 
 

4.2.1 - Processo de desenvolvimento da modelação 
 
A construção de um mundo virtual em VRML consiste na realização de 
diferentes tipos de tarefas, que são executadas ciclicamente no decorrer de 
oito etapas, segundo [Hatman98], e conforme se exemplifica na Figura 27. As 
etapas, a percorrer em cada ciclo, podem ter uma ordem predeterminada, 
podendo, em determinados estados do projecto, algumas delas ser ignoradas.  
Ou seja, a partir de determinada fase do projecto, existem elementos do mundo 
que já estão testados e aprovados e que permitem que as etapas que lhes dão 
origem não sejam percorridas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 - Etapas do processo de construção de um mundo virtual 
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A construção de um mundo virtual desenvolve-se com base em oito etapas 
principais, acrescidas de mais duas etapas complementares (Optimização e 
Previsão), que são executadas em conjunto com cada uma das fases 
identificadas inicialmente. Pode-se verificar, pelo esquema anterior, que a base 
de construção de um mundo consiste na elaboração de um projecto do mundo, 
que identifique os objectos a adicionar, a sua posição, orientação, aparência, 
comportamento e animação. Por outro lado, esse projecto deve ter 
especificados os mecanismos de navegação a implementar, alguns elementos 
descritores do ambiente (iluminação, fog, background,etc.) e os componentes 
de software (scripts/guiões), que se podem ligar ao mundo e permitam 
aumentar a sua interactividade e funcionalidade. Associadas a cada uma 
destas tarefas, estão sempre presentes as seguintes etapas: a optimização 
dos elementos implementados, muitas vezes utilizada de forma cíclica e 
retroactiva, e a previsão das próximas etapas, tendo como linhas orientadoras 
a correcta gestão de actividades do projecto.  
 
Em baixo, descrevem-se as principais tarefas efectuadas em cada uma das 
etapas: 
 
Projecto do Mundo: Nesta fase são definidos e descritos diferentes elementos 
estruturantes do  projecto, entre os quais se destacam os seguintes: objectivos 
do mundo,  domínio de intervenção do projecto (área do urbanismo, simulação 
de operação de máquinas, etc.), identificação do público alvo, definição das 
plataformas de visualização do mundo, selecção dos conteúdos multimédia que 
o mundo deve conter (imagem/textura, áudio e vídeo), definição dos 
comportamentos que os objectos devem gerar e gerir, e qual o nível de 
interacção do utilizador com o sistema (navegação, selecção e controlo). 
Simultaneamente, aquando das definições iniciais, deve ser elaborado um ou 
mais planos de pormenor, identificadores dos objectos existentes no mundo 
(geometria e propriedades), das propriedades ambientais do mundo 
(iluminação, fundos, etc.) e da interacção entre os objectos e entre estes e o 
utilizador. 
 
Modelação de Objectos: Esta fase consiste na descrição dos objectos do 
mundo, com base em modelos tridimensionais, que são construídos por sua 
vez, com base em primitivas geométricas 3D: paralelepípedos, cones, esferas 
e cilindros. A criação de modelos em VRML pode ser elaborada utilizando 
programas modeladores ou simples editores de texto, onde é codificado o 
código fonte dos mundos. A geometria desses objectos pode ser descrita por 
vértices, arestas ou polígonos, e nesta fase, eles já podem ser posicionados, 
orientados e redimensionados no mundo. Todas os modelos criados devem ser 
optimizados, de forma a proporcionarem uma visualização mais eficiente. Mais 
à frente, nesta tese, serão descritas algumas regras para optimizar mundos 
VRML, as quais foram utilizadas na modelação. 
 
Edição de Aparências:  A aparência dos objectos é de extrema importância 
para que os utilizadores dos mundos reconheçam o seu realismo.  A edição de 
aparências permite alterar o aspecto visual dos objectos. Essa tarefa realiza-se 
através da adição de materiais e/ou texturas aos objectos. Os materiais são 
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descritos pelas seguintes propriedades: côr, brilho e transparência. É a 
combinação adequada destas propriedades que permite a criação de 
aparências próximas dos objectos reais. As texturas são imagens 2D, que são 
adicionadas às faces dos objectos, e que lhes aumentam o seu nível de 
detalhe e realismo. A adição de uma imagem 2D a um objecto 3D, levanta 
algumas questões, em termos de mapeamento entre os dois sistemas de 
coordenadas. Existem também algumas problemas relacionadas com a 
optimização das texturas como sejam o seu tamanho, proporcionalidade da sua 
resolução e o tipo de formato de ficheiro gráfico de suporte, e que foram tidas 
em conta no desenvolvimento do SimGrua. 
 
Animação de Objectos: Esta etapa permite adicionar aos objectos presentes 
no mundo um maior dinamismo e movimento. Para tal, é necessário adicionar 
aos objectos comportamentos que permitam aumentar o seu nível de 
interactividade com o utilizador. Isto é possível de duas formas distintas: uma 
mais simples, através da utilização de interpoladores (por exemplo de posição, 
orientação, escala) associados a mecanismos próprios (sensores de tempo e 
routes), e uma outra mais complicada que faça uso de scripts/guiões, baseados 
numa linguagem de programação adequada, como sejam o Javascript, o 
Vrmlscript ou o Java.  
 
Configuração do Ambiente: O realismo global do mundo depende da forma 
como a iluminação é implementada; do áudio que é utilizado e dos parâmetros 
definidos na adição de nevoeiro ou de backgrounds. Assim, a utilização da 
iluminação é uma tarefa crítica, tanto ao nível de realismo do mundo, como da 
sua optimização para efeitos do rendering. O VRML permite utilizar vários tipos 
de fontes de luz: direccional (DirectionalLight), omni-direccional (PointLight), 
holofote (SpotLight) e na cabeça do observador (HeadLight). 
 
Navegação: Nesta etapa são implementados os mecanismos que permitem ao 
utilizador deslocar-se no mundo virtual. Devem ser utilizados mecanismos que 
proporcionem ao utilizador a sensação de presença física, bem como a 
facilidade no acesso aos locais e objectos pretendidos. Para tal, devem ser 
utilizadas  detecções de colisão entre o utilizador e objectos, ou adicionados 
diferentes pontos de vista do mundo, que permitam um acesso mais rápido e 
fácil às suas diferentes zonas. 
 
Testes e Refinamento: Nesta fase é testado o funcionamento do mundo em 
diferentes plataformas possíveis de utilização. Em seguida, e caso seja 
necessário, são propostos melhoramentos a efectuar no sistema, que 
permitirão aumentar a sua eficiência ao nível do rendering e do carregamento 
dos ficheiros dos mundos. Quando esta fase estiver completamente concluída, 
o implementador do mundo entrará noutra fase do ciclo de implementação. 
 
Distribuição: Os ficheiros objecto de construção do mundo podem, após todos 
os testes, refinamentos e optimizações, ser então disponibilizados para 
utilização final. No caso do público alvo ser a Internet, serão colocados em 
servidor próprio. No caso da sua utilização ser efectuada em sistemas de 
visualização/navegação locais, devem ser colocados em directoria de trabalho 
adequada.  
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4.2.2 - Directivas de optimização do mundo virtual 
 
Como foi previamente explicado, a construção de um mundo virtual pressupõe 
uma situação de compromisso entre a qualidade e quantidade dos conteúdos 
da cena e a eficiência do sistema de visualização da mesma. Para que tal 
aconteça, é necessário efectuar, no caso dos mundos VRML, optimizações a 
vários níveis. As optimizações, levadas em linha de conta neste projecto, são 
em baixo descritas. 
 
Uso de polígonos: Por forma a optimizar a velocidade de rendering, deve-se 
utilizar o menor número de polígonos possíveis. Para responder a esta 
necessidade existem algumas técnicas que podem ser implementadas: 
utilização de texturas, em substituição dos polígonos que descrevem 
superfícies complexas, com muito detalhe e remoção de backfaces (faces dos 
objectos que não são visíveis, qualquer que seja o ponto de vista do  
utilizador). 
 
Uso de texturas: Segundo [Ballreich97], a utilização das texturas num mundo 
virtual deve respeitar algumas regras básicas, de forma a optimizar o rendering 
do mundo. De entre essas regras, utilizadas na implementação de texturas, 
destacam-se as três seguintes: o seu tamanho deve ser o mais pequeno 
possível,  devem ser quadradas (64x64, 128x128, ...) e a sua resolução deve 
ser uma potência de dois (16, 32, 64, 128, 256). Uma outra regra a levar em 
conta prende-se com a reutilização, sempre que possível, de texturas 
previamente implementadas noutros locais do mundo. 
 
Uso da iluminação: A iluminação é um dos factores que mais influi na 
velocidade de rendering do sistema, devido à complexidade dos cálculos 
efectuados no processo de desenho das vistas da cena. Desta forma, deve-se 
tentar racionalizar o uso de luzes, a níveis minimamente adequados ao 
realismo que se pretende reproduzir. 
 
Níveis de detalhe: A linguagem VRML permite que um objecto possa 
apresentar diferentes níveis de detalhe (LOD – level of detail), conforme a 
distância a que o utilizador se encontra do mesmo. Esta característica permite 
optimizar o rendering das imagens, sem que se registe perda de 
interactividade.  Assim, utilizando este mecanismo, quando tal se justifique, é 
possível criar vários modelos do mesmo objecto, com diferentes níveis de 
detalhe. Normalmente, devem-se utilizar três modelos, com diferentes detalhes: 
baixo detalhe (distância grande entre o utilizador e o objecto), médio detalhe 
(distância média entre o utilizador e o objecto) e grande detalhe (distância 
pequena entre o utilizador e o objecto). 
 
Hierarquia dos objectos da cena: Na estruturação de um mundo deve ser 
efectuada uma análise da sua organização espacial, de forma a abstrair os 
principais objectos que o compõem. Em seguida, esses objectos devem ser 
modelados em ficheiros VRML independentes, que são referenciados (nós 
Inline) a partir do ficheiro principal. Se, por sua vez, cada um destes objectos 
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puder ser decomposto noutros objectos mais pequenos, então, estes últimos 
também são criados em ficheiros VRML independentes. Outra questão 
importante a ter em conta, durante o planeamento da estrutura de um mundo 
VRML, é o cálculo de visibilidade que o browser executa na geração das vistas. 
A execução desse cálculo é baseia-se nos procedimentos culling test, que 
determinam se um objecto é visível ou não para o observador. Essa visibilidade 
é obtém-se no resultado da intersecção entre o volume envolvente do objecto 
(bounding box) e o volume do campo de visão do observador.  Assim, existem 
algumas regras que podem optimizar o cálculo de visibilidade: objectos 
fisicamente próximos devem ser agrupados; objectos que estejam fisicamente 
afastados não devem fazer parte do mesmo grupo e objectos muito grandes 
devem ser divididos em objectos mais pequenos. 
 
Detecção de colisões: O cálculo das colisões entre objectos e o utilizador, e 
entre objectos, provoca um grande dispêndio de recursos do sistema. Assim, 
para obviar essa situação, devem caracterizar-se os objectos, que se sabe à 
partida que não são colididos, com a propriedade de colisão, não activada. 
Desta forma, o browser, nos seus cálculos de colisão, não toma esses objectos 
em conta para o efeito.  

4.2.3 - Construção do mundo 

4.2.3.1 Projecto prévio 
 
Com base no processo de construção descrito anteriormente, definiu-se um 
projecto do mundo, que contempla, inicialmente, uma vista geral do mesmo, 
conforme se pode verificar na  Figura 28. Este modelo de pedreira foi definido 
previamente, em conjunto com a equipa de requisitos e reporta-se a um tipo de 
pedreira comum, nesta região do Alentejo. Conforme se pode verificar, o 
espaço virtual da pedreira é composto por um conjunto de diferentes objectos 
simples ou compostos. O elemento central deste espaço é o fosso da pedreira 
que possui quatro patamares, com diferentes alturas em relação ao nível do 
chão. Cada patamar possui alguns blocos de pedra que podem ser elevados 
pela grua.  A grua, situada na borda do fosso, constitui o centro operacional da 
pedreira e é composta por vários objectos estáticos e dinâmicos. Esses 
elementos dinâmicos (lança, gancho e cabo) movimentam-se sobre o fosso 
e/ou sobre o chão da pedreira. No lado direito da grua está instalado o parque 
de blocos, que é o local onde são descarregados os blocos elevados, a partir 
do fundo do fosso, e onde os mesmos são carregados para veículos que os 
transportam para o exterior da pedreira. Presente neste espaço está um 
armazém, onde são guardados alguns equipamentos e materiais que são 
utilizados no trabalho diário da pedreira. A envolver toda esta zona podemos 
encontrar alguns olivais que são elementos persistentes nestes ambientes de 
pedreira, desta região alentejana. 
 
A iluminação usada no mundo baseou-se em duas fontes de luz. Uma das 
fontes de luz é a denominada headlight que é emitida a partir da cabeça do 
utilizador. A outra fonte de luz utilizada foi do tipo direccional (DirectionalLight), 
cujos raios paralelos, a partir de um ponto infinito, ao nível do sol, permitem 
iluminar convenientemente o espaço da pedreira. 



 93 

 
Os objectos passíveis de serem colididos entre si ou com o utilizador do 
sistema, foram convenientemente identificados e foram caracterizados como tal 
(nó do tipo collision), nos ficheiros de descrição do mundo.  
 
Os objectos do mundo foram analisados de forma a identificar a hierarquia dos 
seus componentes constituintes. Estes, podem então ser abstraídos em 
ficheiros de mundos independentes (nó inline), facilitando a modularização do 
modelo global da pedreira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 - Plano geral dos principais componentes modelados do mundo 

 
A Figura 29 demonstra o modelo tridimensional da pedreira implementado. 
Pode-se, desta forma, comparar o plano inicial, expresso na  Figura 28, com o 
modelo final implementado e verificar como o primeiro foi seguido com a 
máxima fidelidade. 
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Figura 29 - Modelo tridimensional da pedreira 

 

4.2.3.2 Modelos dos principais objectos 
 
Os principais modelos implementados no mundo são o fosso, a grua e o 
ajudante do operador.  Em baixo, descrevem-se algumas das decisões mais 
importantes tomadas na modelação desses objectos. 
 
Fosso: Este objecto foi modelado com base em dimensões previamente 
definidas e posicionado abaixo da linha do chão, com uma profundidade 
máxima de 40m. Na realidade, este objecto constitui um buraco composto por 
cinco faces. A forma geométrica utilizada na implementação deste modelo 
baseou-se na construção de cinco faces indexadas (utilização do nó 
IndexedFaceSet) definidas por conjuntos de pontos. Os patamares do fosso  
baseara-se em paralelepípedos e em geometrias do tipo extrusão (nó Extrusion 
- permite criar objectos tridimensionais a partir de uma secção (polígono) e da 
trajectória que essa secção percorrerá, numa dada direcção, escala e 
orientação, para cada um dos seus pontos). 
  
Grua: A construção da grua baseou-se na construção de vários componentes 
individuais que se integram numa hierarquia, a qual permite que a grua possua 
um aspecto realístico e esteja adequada à sua actividade funcional. A grua foi 
conceptualmente decomposta nos seguintes tipos de componentes: torre, 
escora, lança, gancho e cabo.  
 
A torre (ficheiro torre.wrl) é constituída por vários elementos ou troços 
normalizados, que na grua real denominam-se cantoneiras em L. A utilização 
destes componentes permite montagens e desmontagens mais simples. Na 
modelação da grua não foi utilizada a cantoneira em L, mas sim o conjunto 
formado pela junção de dois L’s, de forma a criar a forma dum rectângulo. Ou 
seja, toda a malha da estrutura do corpo da torre da grua, com excepção da 
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extremidade do seu topo (grade_s_torre.wrl), foi criada com base nesses 
componentes reutilizáveis (grade_torre.wrl). Em baixo mostram-se imagens 
relacionadas com o modelo  da torre da grua implementado. 
 

 

 
Figura 30 - Modelo da grua. 

 
 

 
 

Figura 31 - Malha da estrutura do topo da grua 

 

 
 

Figura 32 - Malha da estrutura do corpo grua 

 
A grua do tipo “Derrick” que foi implementada compõe-se por duas escoras 
(braços), cujo modelo tridimensional (ficheiro escora.wrl) possui uma estrutura 
semelhante à da torre. Desta forma, os componentes utilizados na construção 
da torre puderam ser reutilizados. 
 
A lança (ficheiro lanca.wrl) é um componente móvel da grua, composto por 
uma estrutura de suporte semelhante ao da torre, o que permitiu reutilizar na 
sua construção os componentes da torre identificados anteriormente. A forma 
como a lança é posicionada e orientada, de forma a permitir efectuar os 
movimentos apropriados, é uma tarefa crítica na sua integração no mundo. 
 
O gancho (ficheiro gancho.wrl) implementado baseou-se na construção de 
faces indexadas (utilização do nó IndexedFaceSet) em vários conjuntos de 
quatro pontos, de forma a permitir criar uma geometria realística. 
 
O cabo da grua é um simples cilindro que possui um diâmetro fixo e cujo 
comprimento vai variando, conforme ele vai sendo enrolado ou desenrolado, 
por acção do utilizador. O aumento ou diminuição do curso do cabo é calculado 
com base na transformação geométrica escala, através da variação do seu 
valor da coordenada Y. 
  
Ajudante do operador: No sistema de visualização/navegação do operador da 
grua existe um avatar, que representa o ajudante de manobra, inscrito numa 
janela de visualização independente. Esse avatar é descrito por um modelo 
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tridimensional, que representa um ser do tipo humanóide, que reproduz a 
linguagem gestual executada pelo ajudante de manobra, a partir do seu 
sistema de visualização/navegação. A modelação deste objecto seguiu 
genericamente alguns princípios básicos de uma norma de modelação de 
humanóides, denominada HANIM 1.1 [HANIM].  Assim, foram utilizados alguns 
princípios estruturantes da construção de um corpo humano, baseado em 
segmentos. Assim, segundo a norma, um corpo humano é composto por vários 
segmentos (como por exemplo braço, antebraço e mão) que estão ligados 
entre si por articulações (como o cotovelo e o pulso). A norma pressupõe que 
existe uma hierarquia de objectos, em que os nós articulações podem conter 
associados outras articulações e outros segmentos, que por essa forma, 
constituem um agrupamento hierárquico. 
 
A linguagem gestual produzida pelo ajudante do operador de grua baseia-se no 
uso dos movimentos do braço, do antebraço e da mão direita. É com estes 
membros que ele emite ao operador de grua sinais para parar, avançar, e 
deslocar à esquerda, entre outros. Para responder a estes requisitos, o avatar 
foi projectado de forma a que, cada membro do corpo humano utilizado tivesse 
um correspondente segmento modelado implementado e entre dois segmentos 
consecutivos existisse também uma articulação apropriada, conforme se pode 
verificar na Figura 33.  
 
Para efectuar as animações dos movimentos dos segmentos/articulações 
apropriados, o sistema executa operações de interpolação linear de orientação 
sobre eles. Estas interpolações lineares são executadas com base em 
transformações geométricas sobre os nós agrupamento, que são a raiz da 
hierarquia dos segmentos/articulações que se pretendem movimentar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33 - Plano inicial da representação dos 

segmentos e articulações do  avatar 

 

 
 

Figura 34 - Modelo tridimensional final do avatar que 
representa o ajudante de manobra 
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4.2.3.3 Texturas 
 
Na construção deste mundo, que representa uma pedreira, as únicas 
superfícies que são objecto de adição de texturas são as do fosso da pedreira 
e as dos blocos de pedra. Foram identificados vários tipos de mármores 
oriundos desta região e obtidas várias imagens representativas dos mesmos. 
Após uma selecção das texturas analisadas, foi escolhida a representada na 
Figura 35.  A imagem foi então processada com as características 
optimizadoras do rendering, conforme foi explicado anteriormente. 
 
 

 
Figura 35 - Textura representando as superfícies de mármore da pedreira (resolução:64X64) 

 

4.2.3.4 Hierarquia dos objectos da cena 
 
De forma a respeitar as regras de optimização dos mundos VRML, os objectos 
da cena foram decompostos no maior número de sub-objectos possíveis. Desta 
forma, podem-se, por um lado, reutilizar componentes que sejam comuns a 
diferentes objectos do mundo, e por outro lado, é mais fácil e eficaz, efectuar  a 
modelação de pequenos módulos do que de modelos muito extensos. Exemplo 
disto foi a construção da grua, baseada em diferentes módulos, alguns dos 
quais foram reutilizáveis nos seus diferentes componentes. 
 
Outro aspecto tido em conta foi a optimização dos objectos, no que se refere 
ao cálculo de visibilidade e de colisões, que o sistema efectua 
permanentemente. Assim,  objectos próximos foram agrupados, como é o caso 
dos blocos do parque de blocos; objectos de grandes dimensões foram 
divididos em objectos mais pequenos, como é o caso da grua. 

4.3 - Implementação dos interfaces com o utilizador 

4.3.1 - Interface gráfico 

4.3.1.1 Introdução 
 
O simulador SimGrua, pelo facto de não ser completamente imersivo, baseia a 
sua interacção com o utilizador num interface gráfico clássico, suportado num 
sistema de janelas que contém vários componentes de diálogo com o 
utilizador.  
 
A concepção dos interfaces baseou-se na análise de tarefas que os formadores 
e formandos podem realizar com o sistema. Essa análise, que foi genérica e 
parcialmente baseada no método GOMS (Goals, Operators, Methods and 
Selection), permitiu o estudo dos vários tipos de tarefas possíveis de realizar, 
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os objectivos que cada uma delas pretendia atingir, as sub-tarefas em que 
cada uma delas se decompunha e os seus diferentes públicos alvos. Assim, 
verificou-se existirem neste sistema algumas tarefas específicas para os 
formadores e formandos, e identificaram-se outras tarefas comuns que podem 
ser executadas por esses dois tipos de utilizadores. 
 
Os formadores executam tarefas relacionadas com a configuração e gestão do 
sistema de formação, como por exemplo, a configuração de sessões de 
formação, enquanto que os formandos executam tarefas operacionais que 
ocorrem durante a execução das sessões de simulação de experimentação ou 
de avaliação. 
  

4.3.1.2 Janelas 
 
O sistema do operador de grua, conforme se pode verificar na Figura 36, tem 
uma janela principal que contém uma barra de menus do tipo Drop-Down.  
Esta, possui um conjunto de opções hierárquicas, relacionadas com as 
respectivas tarefas a desempenhar por formandos e formadores. Na área útil 
de conteúdos da janela de visualização existe um objecto do tipo tela que 
permite visionar as imagens geradas pelo ambiente 3D. 
 
Associadas a essa janela principal, existem três outras janelas que contêm 
diferentes tipos de informação que o operador da grua pode obter durante as 
suas tarefas. Assim, a janela do canto superior esquerdo contém o avatar, que 
representa o ajudante de manobra, o qual executa uma linguagem gestual pre-
determinada entre os operadores. Por sua vez, a janela do canto superior 
direito recebe a informação proveniente de um goniómetro, que é o aparelho 
que mede o valor do ângulo entre a lança da grua e o plano do chão. 
Finalmente, no canto inferior direito está representada uma janela que permite 
a realização dos seguintes dois tipos de tarefas por parte do operador de grua: 
por um lado, a selecção da mudança da caixa de velocidades, de cinco 
mudanças possíveis, a partir de um sistema de radiobox’s, e por outro lado, o 
accionamento dos travões de três dispositivos activos da grua, através da 
activação de três botões, que representam os travões da lança, gancho e eixo 
de rotação vertical. Estas três janelas estão dependentes hierarquicamente da 
janela principal e podem ser manipuladas individualmente, como por exemplo, 
serem minimizadas de forma a libertar áreas de visualização da janela 
principal.   
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Figura 36 - Interface gráfico com o operador da grua 

 
O sistema do ajudante do operador também possui o interface gráfico com o 
utilizador, baseado num sistema de janelas (ver a Figura 37), às quais estão 
associados vários componentes de diálogo com o utilizador.  Assim, a janela 
principal apresenta uma barra de menus do tipo Drop-Down, a qual inclui 
algumas opções, relacionadas com a operação do sistema (contrariamente ao 
sistema do operador de grua, este não possui tarefas de configuração e gestão 
do sistema). Associada hierarquicamente à janela principal, existe uma outra 
janela, no canto superior direito, com um conjunto de controlos de diálogo, que 
permitem ao ajudante de operação enviar os gestos adequados para o sistema 
do operador de grua. A escolha dos gestos que o ajudante pretende enviar é 
efectuada através da selecção de um controlo do tipo radioboxs. Estas 
escolhas serão visualizadas no sistema do operador de grua, através dos 
gestos efectuados pelo braço, ante-braço e mão direita do avatar, e 
representam os seguintes sinais, durante a elevação de uma carga: Mover para 
Cima, Mover para Baixo, Mover para Esquerda, Mover para Direita, Mover para 
Frente, Mover para Trás, Ok e Inactivo. É importante referir  que esta última 
opção não existe no sistema real, mas tem que existir neste sistema, de forma 
a enviar a ordem para parar qualquer movimento gestual que está a acontecer. 
 
É importante referir que a existência desta última janela só se justifica porque a 
utilização da luva de dados não foi implementada como estava previsto. Se tal 
acontecesse, então os movimentos eram gerados no mundo real de forma 
natural, pelo conjunto braço/mão do operador. Esses movimentos efectuados 
pelo ajudante, no espaço  tridimensional real, com a luva de dados, são  
interpretados pelo sistema, de forma a determinarem o seu significado e, 
seguidamente,  é enviado o comando adequado para o sistema do operador.  
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Figura 37 - Interface gráfico com o ajudante de manobra 

 

4.3.2 - Menus 
 
A aplicação a utilizar pelo operador da grua possui no topo da janela de 
visualização uma barra de menus constituída por cinco opções (ver a Figura 
38), em que cada uma delas acede a um menu do tipo Drop-Down. 
 

 
 

Figura 38 - Barra de menus da aplicação do operador de grua 

 
Cada um desses menus Drop-Down contém as opções (ver Figura 39) 
agrupadas, segundo o tipo de tarefas que são permitidas ao operador e ao 
formador desempenharem. Assim, em baixo, descrevem-se as principais 
opções, desagregadas pelos items da barra de menus:    
 
Ficheiro 

• Abrir: Permite abrir ficheiros de mundos que representem os 
cenários tridimensionais da simulação; 
 
• Propriedades: Descreve e permite alterar algumas das principais 
características deste ambiente virtual, como por exemplo, os valores dos 
ângulos do diagrama de cargas da grua; 

 
• Sair: Termina a aplicação. 
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Ver 
 

• Seleccionar ViewPoint: Permite que o operador escolha um ponto 
de visão do mundo a partir de uma lista de locais possíveis;  
 
• Reset ViewPoint: Reinicializa a posição e a orientação do ponto de 
vista do operador em relação ao mundo; 

 
• Informação do ambiente: Disponibiliza informação sobre alguns 
parâmetros do ambiente virtual 3D; 

 
• Código Fonte: Disponibiliza o código fonte que descreve o mundo 
3D que está carregado. 

 
Formação:  
 

• Iniciar Sessão: Permite estabelecer o início de uma sessão de 
formação. Para tal, tem que ser preenchido um formulário próprio, no 
qual se escolhe, entre outras características mais importantes, o tipo de 
sessão (treino ou avaliação), o plano de simulação a desenvolver e a 
referência do formando no sistema; 
 
• Suspender Sessão: Permite parar temporariamente a sessão por 
diferentes razões, como por exemplo, para o formador explicar melhor 
um procedimento de operação que não foi bem executado;  

 
• Terminar Sessão: Fechar uma sessão de simulação, terminando 
com o registo das acções do utilizador; 

 
• Formando: Esta opção administrativa permite a inserção dos 
registos dos dados pessoais dos formandos, bem como a obtenção de 
uma listagem dos seus registos, que podem ser editados 
individualmente; 

 
• Formador: Esta opção administrativa permite a inserção dos registos 
dos dados pessoais dos formadores, bem como a obtenção de uma 
listagem dos seus registos, que podem ser editados individualmente;  
 
• Sessões: Esta opção permite, basicamente, dois tipos de tarefas: 
configuração de sessões e listagem das sessões efectuadas. O primeiro 
tipo de tarefa permite definir modelos de planos de sessão de 
simulação, que podem ser utilizados pelos formandos na realização das 
suas sessões. O segundo tipo de tarefa permite o acesso aos dados 
resultantes das acções dos utilizadores, ocorridas na realização das 
suas sessões de simulação. 

 
Janelas:  
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• Esta opção permite a activação/maximização das diferentes janelas 
que estão ligadas à janela principal: Avatar, Painel de Comandos (caixa 
de velocidades e travões) e Goniómetro. A janela “Calibrador 
Posição/Orientação” permite o ajuste dos parâmetros da posição e 
orientação da cabeça, sempre que o operador pretenda reinicializar os 
dados provenientes do dispositivo Polhemus.  

 
Informação: 
 

• Esta opção permite o acesso a um help da aplicação e informação 
sobre autores do sistema. 

 
 

  

  

  
 

Figura 39 - Menus Drop-Down da janela da aplicação do operador de grua 

4.3.3 - Botoneira 

4.3.3.1 Porta paralela 
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A botoneira é um dispositivo periférico, composto por seis botões que podem 
ser pressionados pelos seus operadores, para a execução das tarefas 
relacionadas com a actividade funcional da grua. Assim, o operador pode 
controlar os diferentes movimentos da lança e do gancho da grua, através da 
manipulação dos respectivos botões da botoneira. 
 
Para que a troca de dados entre a botoneira e o computador se estabeleça, é 
necessário percorrer algumas etapas no seu processo de desenvolvimento: 
escolha do tipo de interface de comunicações, programação das comunicações 
e interpretação de dados.  
 
 

 
 

Figura 40 - Botoneira de uma grua de extracção de mármores 

 
A escolha do interface de comunicações entre a botoneira e o computador 
recaiu na comunicação paralela de dados. A validade desta opção deve-se ao 
facto do utilizador poder pressionar vários botões (máximo de três) em 
simultâneo, o que implica que, num dado momento, sejam transmitidos, em 
paralelo, vários sinais para o computador. Assim, a comunicação paralela 
permite a transmissão de, geralmente, oito sinais (oito linhas de comunicações) 
entre os dispositivos, o que vai de encontro às necessidades de transferência 
de dados deste sub-sistema. 
 
Outras características deste sub-sistema de comunicações, que reforçam a 
escolha da comunicação paralela, prendem-se com o facto de a transmissão só 
ser efectuada num sentido único (modo simplex – sentido da botoneira para o 
computador) e de a distância entre a botoneira e o computador ser pequena, 
cerca de 3 metros.  
 
 
 
 
 
 

Figura 41 - Comunicação paralela entre a botoneira e o computador 

 
 
Computador 

 
Porta 

Paralela 

Botoneira 
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A implementação deste sistema de comunicação paralela na botoneira foi 
facilitada pelo facto desse dispositivo já possuir, de origem,  um cabo 
constituído por 12 fios condutores. Assim, foram utilizados sete desses fios 
condutores, conforme se pode verificar na Tabela 6 , em que cada um 
corresponde a uma linha de transmissão de dados. As linhas de comunicação 
de dados, entre o pino número 2 e o 7, estão associadas a um botão próprio, 
que executa as tarefas definidas na Tabela 6 . Esses fios condutores estão 
ligados a uma ficha Centronis de 36 pinos que se conecta à ficha da porta 
paralela do computador.  
 
 
Pino da ficha Descrição do sinal 
1 Sinal comum 
2 Subida do Gancho 
3 Descida do Gancho 
4 Rotação da Lança à Direita 
5 Rotação da Lança à Esquerda 
6 Subida da Lança 
7 Descida da Lança 
 

Tabela 6  - Esquema da ligação da comunicação paralela na porta Centronics 
 

4.3.3.2 Programação da comunicação paralela 
 
A componente lógica deste sistema de comunicação paralela foi programada 
nas linguagens C e Java. Neste processo de implementação não foi possível 
utilizar somente a linguagem de programação Java. Embora a API COMM do 
Java possua classes que possibilitam a gestão de comunicações paralelas, não 
foi possível implementar essa funcionalidade. Após vários testes com essas 
classes, não foram obtidos resultados adequados, que permitissem a sua 
utilização na recepção dos dados da botoneira. Assim, foi decidido implementar 
o código de programação que lê o sinal no endereço físico da porta paralela, na 
linguagem de programação C.  
 
Com base nessa linguagem de programação, foi então criada uma biblioteca 
de ligação dinâmica de funções (dll – dynamic link library), que possui uma 
função específica, que lê os dados enviados para o hardware da porta paralela. 
A leitura dos sinais é efectuada no endereço de memória que está associado à 
porta paralela, e é representado por uma palavra de oito bits, conforme se pode 
verificar na Tabela 7 . 
 
A leitura dos sinais provenientes da porta paralela é efectuada num ciclo 
sequencial (modo pooling), utilizando uma classe Java que acede aos valores 
obtidos pela função definida na supracitada biblioteca. Os dados recebidos por 
essa classe Java são enviados a uma outra classe que tem como função 
interpretar os sinais recebidos e activar os mecanismos adequados, para 
controlar adequadamente os elementos activos da grua. 
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Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Não 
utilizado 

Não 
utilizado 

Subida 
Gancho 

Descida 
Gancho 

Rotação 
Direita 

Rotação 
Esquerdo 

Subida 
Lança 

Descida 
Lança 

 
Tabela 7  - Formato da palavra digital gerada pelo sinal enviado da botoneira para a porta paralela 

 
O registo de memória associado à porta paralela é, na função desenvolvida,  
inicializado com todas as posições dos seus bits com o valor 1. Assim, sempre 
que um botão for pressionado, o bit correspondente na palavra gerada possui o 
valor 0.   
 
Por exemplo, se o operador estiver a executar, em simultâneo, os seguintes 
movimentos dos elementos da grua: descida da lança, rotação à direita da 
lança e subida do gancho, a palavra gerada é a seguinte: 
 
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

1 1 0 1 0 1 1 0 
 

Tabela 8  - Palavra digital gerada pela pressão de vários botões da botoneira 
 
No exemplo da Tabela 8 , o valor decimal obtido é o 214. Com base neste valor 
são determinados quais foram os botões pressionados pelo operador e assim, 
desta forma, são activados os respectivos movimentos da grua no ambiente 
virtual. 
 

4.3.4 - O detector de posição/orientação Polhemus 
 

4.3.4.1 Descrição funcional do dispositivo 
 
Na sequência da decisão tomada na fase de desenho da versão intermédia 1, 
foi seleccionada a técnica “Physical Steering Props” e o detector de 
posição/orientação (head-tracker), como sendo os elementos estruturantes de 
suporte do processo de navegação (alteração da posição e orientação dos 
pontos de vista do utilizador) no ambiente virtual. O detector de 
posição/orientação utilizado é o dispositivo de marca Polhemus, modelo 
3Space Fastrak.  
 
Este dispositivo mede, em tempo real, a posição e a orientação de um pequeno 
receptor, à medida que este se movimenta no espaço físico, permitindo a 
obtenção de seis graus de liberdade. Em seguida, descrevem-se algumas das 
caraterísticas do dispositivo: 
 

• Proporciona medidas de posicionamento (coordenadas cartesianas x, y 
e z) e orientação (azimute, elevação e rolagem) dinâmicas, em tempo 
real, e com seis graus de liberdade; 
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• Posição : coordenadas cartesianas X, Y e Z; 
 

• Orientação: azimute(azimuth), elevação(elevation) e rolagem(roll) 
 
Os dados provenientes do dispositivo podem ser actualizados continuamente, 
discretamente (ponto a ponto) ou incrementalmente. Podem-se acoplar até 
quatro receptores no utilizador, em locais como a cabeça, as mãos ou noutras 
zonas do corpo. Este dispositivo pode capturar os dados, em tempo real, para 
diversos tipos de sistemas, como por exemplo, os ambientes virtuais, a análise 
biomecânica ou a digitalização 3D de objectos. 
 
O dispositivo baseia-se em tecnologia electromagnética de baixa frequência, 
que elimina os problemas de interferência e bloqueamento do sinal que outras 
tecnologias possuem, como por exemplo, as baseadas em dispositivos laser.  
 

4.3.4.2 Componentes do dispositivo 
 
O sistema é composto por três componentes, conforme se pode visualizar na 
Figura 42: 
 
Unidade Electrónica do Sistema: é a caixa maior das presentes na imagem e 
contém o hardware e software necessário para: 
 

• Gerar e interpretar os campos magnéticos recebidos do receptor; 
• Processar os dados da posição e da orientação do receptor; 
• Fazer comunicação com o computador através de um interface série 

232, com uma taxa de transferência até 115,2 k baud.  
 

Esta unidade utiliza  tecnologia de processamento de sinal avançada (DSP) 
que permite que o envio  dos dados, a partir do receptor, tenha uma taxa de 
actualização de 120hz e um tempo de latência de  4 ms.  
 
Transmissor: é um cubo composto por uma tríade de molas 
electromagnéticas, revestida por uma caixa de plástico que emitem campos 
electromagnéticos. O transmissor constitui o sistema referencial dos valores 
(posição e orientação) obtidos pelos receptores.  
 
Receptor: é um pequeno paralelepípedo achatado, achatada num dos topos e 
composto por uma pequena tríade de molas electromagnéticas, envoltas num 
invólucro de plástico que detectam os campos magnéticos emitidos pelo 
transmissor.  Assim, conforme o receptor se move, a sua posição e orientação 
são recebidas pela unidade central, com base num sistema de coordenadas 
relativas ao cubo transmissor. O receptor é um elemento completamente 
passivo e não contém energia eléctrica.  
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Figura 42 – Componentes do dispositivo Polhemus 

 

4.3.4.3 Implementação do software   
 

1.1.1.1.1 Identificação das fases de implementação  
 
O desenvolvimento do software, que permite definir a posição/orientação do 
operador no ambiente virtual, ocorreu em várias etapas e implementou-se na 
linguagem de programação Java. Inicialmente, foi efectuada uma procura na 
World Wide Web sobre a existência de controladores (drivers) do “Polhemus” 
escritos em Java e que possibilitassem uma fácil integração com o motor de 
visualização. Dessa forma, foi obtido um pacote composto por quatro classes 
Java que permitem a comunicação com o Polhemus, através do interface série 
(o Polhemus utiliza a comunicação série com o computador), possibilitando a 
recepção dos dados em formato ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) respeitantes aos seis graus de liberdade do sensor.  
Após esse pacote ter sido testado com sucesso, utilizando-se para tal 
pequenos modelos de navegação, foi considerado apto para ser integrado na 
aplicação. 
 
A fase seguinte do desenvolvimento do processo de navegação prende-se com 
o tratamento lógico a dar aos seis graus de liberdade recebidos, de forma a 
constituírem dados correctos que definem a posição e a orientação do 
utilizador no mundo virtual. Com base nestes dados é possível construir a 
matriz de visualização, que operada com as matrizes transformação dos 
objectos do grafo da cena, permite obter as vistas do mundo. 
 
Esta fase requer a introdução de alguns métodos / técnicas que permitiram 
optimizar o resultado final da navegação, tais como: 
 
• Verificou-se que, quando a cabeça do utilizador parece permanecer  

estática, na realidade ela efectua pequenos movimentos translacionais e 
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rotacionais que, transmitidos de forma contínua através do sensor 
Polhemus para o computador, provoca uma oscilação permanente na 
posição e orientação do utilizador. Esta situação origina uma sensação 
desagradável na visualização das imagens do ambiente virtual (oscilação 
das imagens), não conferindo, portanto, o realismo pretendido. Para obviar 
esta situação, foram aplicados aos dados recebidos um filtro passa-baixo 
que permitiu suavizar as alterações da posição e orientação do utilizador. 

 
• No Polhemus, os valores da orientação da cabeça baseiam-se nos ângulos 

de Euler. Estes três ângulos medem a rotação da cabeça em torno dos 
eixos: XX (roll), YY (pitch) e ZZ (yaw). Quando o utilizador roda a cabeça, 
essa rotação é normalmente em torno de um dos três eixos. No entanto, 
nessa acção o utilizador também efectua, mesmo que com valores 
pequenos, rotações em torno dos outros dois eixos. No entanto se forem 
efectuadas duas rotações em simultâneo, em torno de dois diferentes eixos, 
com valores perto dos 90º, existe o problema da perda do valor de um 
desses graus de liberdade. Este problema designado “Gimbal Lock” foi 
resolvido com a utilização de quaterniões [Bobick98] em substituição das 
matrizes calculadas a partir dos valores de euler. 

  
• Como o dispositivo de visualização é um écran, o utilizador tem que se 

colocar numa posição frontal, para ter o feed-back visual das acções 
executadas. Se ele pretende deslocar-se no mundo virtual, numa dada 
direcção,  tem de deslocar-se no mundo real, nessa mesma direcção. No 
entanto, a distância a percorrer no mundo real não pode ser a mesma que 
ele percorre no mundo virtual, sob pena do utilizador ficar de tal modo 
afastado do écran, que pode ficar sem ângulo de visão sobre as imagens 
geradas. A mesma situação pode acontecer com os movimentos de rotação 
da cabeça, em torno dos eixos horizontal e vertical. Assim, para obviar 
estas situações, foram utilizadas duas constantes de escala, uma para as 
translações da posição e outra para as rotações da orientação da cabeça, 
que permitem criar uma proporcionalidade directa entre os valores 
percorridos fisicamente e os processados virtualmente. Assim, um 
deslocamento na posição física do utilizador no valor X, pode representar 
um deslocamento na sua posição virtual no valor de:  X multiplicado pela 
respectiva constante (esta possui sempre um valor superior a 1). Este 
mecanismo permite que o operador navegue virtualmente no espaço da 
pedreira, segundo as suas necessidades e sem que fisicamente ele perca o 
contacto visual do écran. 

  

4.4 - Desenvolvimento do motor de visualização 

4.4.1 - Enquadramento 
 
A criação do motor de visualização do ambiente virtual SimGrua foi inicialmente 
objecto de um estudo que identificasse qual seria o seu processo de 
desenvolvimento ideal, de forma a que fossem respeitados os requisitos do 
projecto, previamente enunciados. Assim, foram colocadas duas hipóteses 
para o seu processo de desenvolvimento: 
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1. Desenvolvimento do motor de visualização de raiz, baseado nas 

tecnologias definidas anteriormente; 
 
2. Obtenção de um motor de visualização, já desenvolvido ou em 

desenvolvimento, baseado nas tecnologias previamente definidas, 
que possuísse o código fonte aberto, perceptível, comentado, que 
fosse fiável e permitisse escalabilidade. 

 
Foram então ponderadas as vantagens e desvantagens de cada uma das 
opções. A primeira hipótese permite que o desenvolvimento da aplicação seja 
projectada de raiz, o que permite acomodar, de forma sustentável, todos os 
requisitos pretendidos, criando uma estrutura mais personalizada do sistema. 
Por outro lado, o seu desenvolvimento requer do programador um domínio 
muito abrangente e consolidado de conhecimentos e tecnologias específicas, o 
que pode provocar um tempo de aprendizagem e desenvolvimento bastante 
moroso. 
 
A segunda hipótese pode apresentar algumas desvantagens, relacionadas com 
o facto de, um sistema já previamente desenvolvido, poder estruturalmente não 
se adaptar às tarefas especificadas para o SimGrua. Por outro lado, a pouca 
clareza do código implementado e a insuficiente documentação produzida, 
podem ser elementos desfavoráveis à utilização de software a adaptar. No 
entanto, se as premissas anteriores não se verificarem, o processo de 
desenvolvimento pode ser acelerado, o que no caso de uma tese deste tipo 
constitui um elemento claramente vantajoso. 
 
De forma a optimizar o tempo de desenvolvimento da aplicação, foi decidido 
investigar alguns projectos de visualizadores Java3D com suporte para mundos 
VRML. Foram efectuadas procuras no espaço da World Wide Web, em locais 
destinados à apresentação de aplicações baseadas nas tecnologias 
Java/Java3D/VRML, o que permitiu identificar alguns projectos interessantes já 
desenvolvidos ou em desenvolvimento, e que possuem os requisitos mínimos 
pretendidos.  
 

4.4.2 - Selecção da plataforma de visualização 
 
Após se terem efectuado alguns testes com duas plataformas diferentes de 
visualização, baseadas na tecnologia Java/Java3D e possuindo o código fonte 
aberto, foi seleccionado como suporte de desenvolvimento do motor de 
visualização, o projecto desenvolvido pelo Grupo de Trabalho VRML - Java3D, 
do Consórcio “Web3D Consortium” [Web3D]. A equipa do projecto 
desenvolveu quatro aplicações diferentes em Java/Java3D, na área da 
visualização tri-dimensional, cada qual pretendendo atingir diferentes objectivos 
e possuindo diferentes funcionalidades de suporte. Todas estas aplicações têm 
em comum o facto de os dados tridimensionais necessários à criação das 
cenas derivarem de mundos descritos em formato VRML97. Estes ficheiros são 
lidos, analisados e carregados no grafo da cena através da implementação de 
mecanismos adequados que o Java3D suporta.  
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O grupo de trabalho pretendeu demonstrar com o desenvolvimento deste 
projecto que a plataforma Java/Java3D possui capacidades para criar/visualizar 
aplicações gráficas 3D, cujos grafos da cena sejam gerados a partir de 
diferentes formatos de descrição de cenas 3D, com ênfase no VRML, 
efectuando para tal as seguintes tarefas: 
 

• Parsing - Análise lexical e sintáctica de uma linguagem, neste caso de 
descrição de cenas 3D (VRML). Durante a leitura de um ficheiro VRML, 
o parser executa a sua análise lexical, verificando a exactidão de todas 
as palavras reservadas (keywords), dos símbolos terminais e de outros 
símbolos presentes na linguagem. Igualmente executada sobre o 
ficheiro VRML é a sua análise sintáctica, que verifica a forma como os 
elementos lexicais da linguagem são combinados entre si, com base 
numa gramática livre de contexto. Se o código em causa estiver de 
acordo com a estrutura definida na gramática da linguagem, então será 
efectuada a operação de loading. 

  
• Loading – Operação que efectua o carregamento de objectos/nós 

Java3D no grafo da cena, a partir dos elementos/nós presentes no 
ficheiro de descrição de mundos VRML e que foram previamente 
analisado por um parser. Nesta fase é efectuada uma análise semântica 
que permite efectuar um mapeamento entre um nó VRML e um ou 
vários nós Java3D, que possuam características equivalentes.  

  
• Rendering – Operação que permite, com base nos nós do grafo de 

conteúdos da cena e nos parâmetros de visualização do observador, 
sintetizar imagens/sons com que o utilizador interaja na execução das 
sua tarefas no ambiente virtual.  

 
As aplicações distribuídas pelo grupo de trabalho e que foram neste projecto 
objecto de análise de selecção, são desenvolvidas na linguagem de 
programação Java, baseiam-se na biblioteca Java3D, versão 1.1.3 e estão 
optimizadas para funcionar sobre a biblioteca OPENGL, que obviamente deve 
estar presente no sistema de visualização. 
 
O projecto desenvolvido pelo citado grupo de trabalho é composto pelas quatro 
aplicações seguintes: 
 
SimpleVRML97Viewer – Um simples visualizador gráfico que carrega um 
mundo VRML97, com incidência única nos nós de descrição geométrica/gráfica 
e que não permite gerir interacções com o utilizador e entre objectos; 
 
VRML97Viewer –  Um visualizador/navegador que carrega nós de descrição 
geométrica e comportamental, a partir de um mundo VRML97, permitindo gerir 
comportamentos do sistema, baseados na interacção do utilizador por via do 
rato ou teclado. Esta aplicação ignora, no entanto, outro tipo de nós dos 
mundos VRML, como sejam, entre outros: interpoladores, sensores, scripts e 
áudio; 
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VRML97Player – Aplicação que possui implementados os mecanismos para 
interpretar e carregar todos os nós provenientes de um mundo VRML. Esta 
aplicação funciona como visualizador/navegador, permitindo efectuar a 
operação de rendering, a execução de comportamentos de objectos e a gestão 
de interacções com o utilizador. Esta aplicação é a mais completa de todas as 
quatro estudadas, em virtude de efectuar a análise lexical e sintáctica de todos 
os tipos de nós VRML e proceder ao seu carregamento no grafo da cena. No 
entanto, existem ainda alguns bugs em virtude da aplicação ainda estar no seu 
ciclo de desenvolvimento. Muitos desses erros do software estão 
documentados na sequência de avaliações efectuadas, após a finalização das 
várias versões.   
 
VRMLET – É uma applet que possui todas as funcionalidades da aplicação 
VRML97Player constituindo um exemplo da demonstração da portabilidade e 
flexibilidade da tecnologia Java/Java3D em diferentes plataformas. 
 
Após uma análise funcional das várias aplicações, foi decidido utilizar, como 
suporte principal no desenvolvimento do motor de visualização do SimGrua, a 
aplicação denominada VRML97Player, em virtude de ser a que possui mais 
funcionalidades implementadas, permitindo ao utilizador a execução de um 
maior número de tarefas.  
 

4.4.3 - Estrutura base da aplicação VRML97Player 
 
Tendo como finalidade actualizar a aplicação VRML97Player (versão 0.90.2), 
de forma a desenvolver o motor de visualização do SimGrua, foi efectuada uma 
operação de reverse engenering, que tinha como objectivo abstrair a estrutura 
da aplicação e também os relacionamentos funcionais entre as várias 
entidades da mesma. Para tal, foram efectuados três tipos de actividades que 
permitiram obter uma maior compreensão do sistema: 
 

• Leitura da documentação anexa ao projecto; 
 
• Análise/interpretação do código fonte das classes; 
 
• Elaboração de depurações (debugs) da aplicação, utilizando o 

depurador (debugger) de um ambiente de desenvolvimento 
integrado (EDI – Environment Development Integrated), através 
do recurso a diferentes mundos VRML, que possuem diferentes 
tipos de nós nos grafos das suas cenas. Estas depurações 
permitiram identificar os fluxos de execução da aplicação, 
incidindo com mais intensidade sobre as tarefas de: parsing do 
ficheiro VRML, loading dos nós no grafo da cena e rendering da 
cena.  

  
A elaboração das actividades referidas permitiram registar diagramas de 
classes do sistema e proceder à sua caracterização: papéis desempenhados e 
atributos, e métodos implementados. De referir, que este processo é moroso e 
cansativo, principalmente num sistema composto por muitas classes, como é o 
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caso deste (cerca de cento e cinquenta classes de código fonte aberto), em 
que existem muitos relacionamentos, as estruturas de dados utilizadas são 
complexas e em que as classes estão organizadas em diferentes pacotes. 
 

4.4.3.1 Pacotes de classes utilizados pela aplicação 
 
As classes da aplicação estão organizadas numa arquitectura composta por 
sete pacotes (packages) que a seguir se descrevem: 
 

• Vrml.* - Contém as classes implementadas na linguagem Java que  
fornecem suporte ao desenvolvimento de scripts. Estes, são subclasses 
da classe Script e servem de interfaces, em tempo real, com mundos 
VRML, podendo modificar ou gerar conteúdos no seu grafo da cena 
através do nó VRML, denominado Script. As classes descritas neste 
pacote estão especificadas no Anexo B (Java platform scripting 
reference), da norma internacional ISSO/IEC 14772-1:1997 que 
descreve o VRML. As classes presentes neste pacote especificam 
métodos para acesso a atributos e serviços de entidades, como sejam: o 
navegador (browser), os eventos e tipos de dados abstractos. 

 
• vrml.field.* - Contém classes que estão descritas no supracitado Anexo 

B, que são instanciadas em objectos do tipo scripts e que comunicam 
com os mundos VRML. Estas classes tipificadas conceptualmente, entre 
as só de leitura e as de escrita/leitura, abstraem os tipos de dados que 
os nós VRML agrupam. Assim, por exemplo, o campo do VRML 
denominado SFVec3f (define um vector tridimensional descrito por três 
valores em vírgula flutuante que tipicamente especifica uma posição 3D) 
tem a respectiva classe equivalente em Java, denominada SFVec3f.  

 
• vrml.node.* - É composto por duas classes abstractas: Node e Script, 

que servem de suporte à criação de scripts em Java e estão descritos 
também no supracitado Anexo B. A classe Script é a superclasse de 
todas as classes que abstraem scripts de interacção com mundos 
VRML. A classe Node abstrai qualquer tipo de nó VRML que possa ter 
expressão no Java3D. 

 
• com.sun.j3d.loaders.vrml97 – Possui três classes (vrmlscene, 

vrmlworld e Player) responsáveis pela interpretação e carregamento de 
nós na cena.  

 
• com.sun.j3d.loaders.vrml97.impl – Possui todas as classes que 

descrevem os respectivos nós VRML equivalentes e também as classes 
que executam o parsing, loading, rendering e execução comportamental 
dos ambientes virtuais.  

 
• vrml.eai – Possui classes que permitem a comunicação entre uma 

applet e um mundo VRML, quando ambos são carregados e executados 
sobre uma página HTML. 
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• vrml.external - Possui classes básicas que permitem também a 
comunicação entre uma applet e um mundo VRML. 

 

4.4.3.2 Diagrama de classes UML 
 
O motor de visualização é composto por várias classes principais, responsáveis 
pelo funcionamento da aplicação, ao nível das tarefas iniciais de carregamento 
dos mundos VRML, bem como das tarefas de rendering e gestão de 
dispositivos físicos de interface com o utilizador. Assim, descreve-se através de 
um diagrama de classes (ver Figura 43) um modelo conceptual em UML 
(Unified Modeling Language) que representa as relações entre as classes mais 
representativas das tarefas atrás enunciadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Diagrama UML das principais classes de suporte ao funcionamento da aplicação 

 
A classe VRML97Player é responsável pela execução inicial da aplicação e 
contém as seguintes funcionalidades principais: 
 

• Criar o interface gráfico da aplicação com destaque para a criação das 
janelas de visualização e do canvas3D, onde a cena será visualizada, e 
a criação de menus com as opções adequadas às tarefas a executar; 

 
• Gerir os eventos relacionados com a manipulação dos menus; 

 
• Activar os mecanismos de carregamento de mundos aquando da sua 

selecção, por parte do utilizador. 
 
A classe Browser do pacote vrml, desenvolvida segundo o anexo B da 
especificação do VRML da norma  internacional ISSO/IEC 14772-1:1997, serve 
de interface entre a aplicação inicial (Vrml97Player) e o visualizador, 
corporizado na classe Browser do pacote com.sun.j3d.loaders.vrml97.impl. 
Este interface permite, por um lado, a inicialização do visualizador e, por outro 
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lado, e após esta operação se ter realizado, permite a execução de 
determinadas operações (por exemplo, activar uma nova posição/orientação do 
utilizador) sobre o navegador, e o acesso a alguns dos seus atributos (por 
exemplo, obter a taxa de geração de imagens / frame rate ) por parte da 
aplicação.   
 
A classe Browser do pacote com.sun.j3d.loaders.vrml97.impl é responsável 
pelo carregamento dos objectos funcionais da aplicação (exemplo: loader), pelo 
funcionamento dos objectos gestores de eventos (exemplo:evagation), pelas 
operações de parsing e carregamento dos mundos VRML, com a consequente 
criação dos sub-grafos da cena, e também pela gestão do processo automático 
de rendering.  Igualmente importante, é o facto de esta classe possuir 
estruturas de dados próprias, que armazenam informação sobre os sensores 
de tempo, de visibilidade e de contacto, e contém pilhas de dados com 
informação sobre os seguintes tipos de nós: Viewpoint,  NavigationInfo, Fog e 
Background. 
  
Esta última classe Browser é naturalmente considerada o centro de operações 
deste sistema. O seu método initBrowserObjs( ) inicializa  e cria toda a 
estrutura dos dois subgrafos principais que compõem o grafo da cena. Os seus 
dois nós raiz são, respectivamente, o objecto browserRoot que gere a 
estrutura permanente do grafo, e o objecto curScene que gere a sua estrutura 
não permanente (ver Figura 46) e contém os conteúdos provenientes do 
mundo VRML carregado.  
 
O processo de criação do subgrafo de conteúdos, a partir do mundo VRML 
seleccionado pelo utilizador, corresponde à execução dos dois seguintes 
passos principais:   
 

1. O objecto loader da classe Loader referencia o objecto parser da classe 
Parser que lê o ficheiro VRML, linha a linha, e efectua uma análise 
lexical e sintáctica dos seus conteúdos, com base na definição da 
gramática que especifica o VRML, no seu anexo A, da norma  
internacional ISSO/IEC 14772-1:1997. Se alguma palavra reservada não 
for reconhecida ou uma expressão sintáctica desse ficheiro não estiver 
bem construída, segundo a gramática, então o parser devolve a 
informação de erro ao utilizador e o mundo não é carregado. No caso 
contrário, todos os nós VRML e os seus respectivos campos são 
mapeados nos nós equivalentes Java3D e são carregados em estruturas 
hierárquicas semelhantes às do sub-grafos do ficheiro VRML original, no 
objecto scene da classe Scene. Esta classe contém um conjunto de 
diferentes estruturas de dados (vectores e árvores) que armazenam de 
forma temporária esses sub-grafos java3d gerados pelo loader e pelo 
parser. 

 
2. Após a operação anterior terminar, o objecto loader retira do objecto 

scene,  todos os sub-grafos carregados no passo 1, a partir das  
estruturas de dados apropriadas e adiciona-os à raiz do sub-grafo 
(objecto do tipo BranchGroup) de conteúdos do grafo da cena final. No 
final deste ciclo de carregamento se ter efectuado, o sistema está apto a 
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permitir a visualização do mundo e a respectiva interacção do utilizador 
com o mesmo.  

 

4.4.3.3 Processo de funcionamento do Parser  
 
A classe Parser é responsável por ler e analisar um ficheiro de um mundo 
VRML, nas seguintes tarefas: 
 

• Análise lexical (correcção dos nomes dos nós e dos seus campos); 
 
• Análise sintáctica (boa formação da estrutura das expressões 
sintácticas e adequação das relações hierárquicas entre os vários tipos 
de nós e entre nós e os respectivos campos); 

 
• Análise semântica na qual é executado o mapeamento dos nós e 
campos VRML nos correspondentes objectos Java que exercem o 
mesmo papel funcional. 

 
Pressupostos do parser: 
 
Todos os tipos de nós VRML que são correctamente analisados pelo parser, a 
partir do respectivo ficheiro do mundo, possuem no sub-sistema de 
loading/parsing do motor de visualização uma classe Java correspondente, 
com o nome exactamente igual. Estas classes Java contém, na sua estrutura 
de dados, suporte para armazenar os valores dos campos do nó VRML 
original, bem como possuem outros atributos, como por exemplo, referências 
para o nó Java3D que abstrai em definitivo esse objecto no grafo da cena e 
para o objecto que representa o pai desse nó. Essas classes possuem também 
vários métodos que permitem a inicialização e manipulação dos objectos que 
as compõem. Pode-se tomar como exemplo o nó VRML Shape, que permite 
criar objectos tridimensionais a partir de primitivas gráficas 3D (por exemplo o 
cilindro ou a esfera) ou de listas de pontos vértices, e verificar na tabela 
seguinte as diferenças estruturais entre esse nó VRML e a classe java 
correspondente: 
 
Campo/atributo Nó VRML: Shape Classe Java: Shape.java 
Appearance campo do tipo SFNode Atributo da classe java SFNODE 
Geometry campo do tipo SFNode Atributo da classe java SFNODE 
ImplNode não possui Javax.media.j3d.Node 
Parent não possui Atributo da classe BaseNode 
 

Tabela 9  - Tabela comparativa entre a estrutura do nó VRML “Shape” e da classe Java “Shape” 
 

Pela tabela anterior, verifica-se que ambos os elementos possuem em comum 
a existência dos campos appearance e geometry. No entanto, a classe 
Shape.java possui outros atributos, como são, por exemplo, o implNode e o 
parent. O implNode vai referenciar o nó/objecto Java3D que é em definitivo 
adicionado ao sub-grafo da cena. Neste caso da classe Shape, o seu atributo 
implNode vai referenciar um objecto da classe Shape3D, pertencente à API 
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Java3D. Já o atributo parent da classe Shape, não referencia um objecto 
Java3D, mas antes um objecto Java da classe BaseNode, neste caso o seu nó 
pai (nó do tipo agrupamento).  
 
As classes dos objectos instanciados durante o parsing, e que representam 
provisoriamente os nós VRML equivalentes, são subclasses (mecanismo de 
herança) de uma hierarquia de classes, conforme está representada na Figura 
44. Estas classes possuem atributos e métodos que são utilizados nas suas 
subclasses, com o propósito de auxiliar o processo de instanciação dos nós 
Java3D e de posicionar correctamente os nós na hierarquia do grafo da cena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44 - Diagrama UML de parte da hierarquia de classes de suporte ao parsing do package 
com.sun.j3d.loaders.vrml97.impl 

 
Em baixo descrevem-se as principais classes identificadas na Figura 44: 
 
BaseNode: Esta classe abstracta define os atributos e métodos mais 
genéricos, que fazem parte dos objectos que são criados inicialmente, e que 
representam durante o parsing os respectivos nós VRML. Todas as suas sub-
classes representam objectos mais específicos nas suas propriedades e 
funções. 
 
Node:  Todos os objectos java que corporizam nós VRML que são nós folha 
num grafo da cena, são descritos através desta classe abstracta. Temos como 
exemplo os nós VRML Appearance ou Geometry que são filhos do nó Shape.  
 
NonSharedNode:  Esta classe abstracta define um conjunto de métodos que 
são herdados por classes que representam nós VRML, cujas descrições 
podem ser replicadas no grafo da cena, como por exemplo os nós Shape ou 
Sound.  
 
GroupBase: Esta classe abstracta fornece suporte hierárquico a classes que 
representam nós VRML do tipo agrupamento como são os seguintes casos: 
Group, Transform e Billboard. 
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Processo de execução do Parsing: 
 
O parser executa várias tarefas, desde a leitura do ficheiro do mundo até à 
criação do sub-grafo de conteúdos da cena, e que podem ser decompostas, de 
forma genérica, nos seguintes passos principais: 
 

1. O analisador inicialmente carrega para estruturas de dados adequadas, 
as referências dos constructores de todas as classes java que 
representem os respectivos nós VRML equivalentes.  

 
2. O processo de análise lexical e sintáctica, verifica para cada expressão 

do código VRML, a sua correcta construção e a veracidade dos nomes 
dos nós no léxico do VRML. Caso esta operação tenha sucesso, então o 
sistema  instância um objecto de uma classe Java que possui o mesmo 
nome do nó VRML.  

 
3. Após o passo anterior, o analisador continua a ler em profundidade o 

código VRML, analisando o corpo do nó anterior, no que respeita aos 
seus campos integrantes. Esse nó também é analisado e instanciado no 
respectivo objecto Java, caso esteja integrado numa expressão VRML 
bem construída, e o processo decorre de forma contínua e recursiva até 
que se analisem todos os nós/campos folha do mundo VRML. 

 
4. Quando o analisador obtém os objectos Java terminais, inicia um 

processo de backtrack que, de forma recursiva, referencia os objectos 
Java3D que estão associados aos objectos Java e adiciona-os ao 
objecto pai que lhe está associado. Desta forma, no fim do processo, o 
sistema tem criado um sub-grafo de conteúdos que pode depois ser 
adicionado a um nó agrupamento de nível superior.    

 
 
 
 
 

Figura 45 - Sequência genérica de passos no processo de parsing 

 

4.4.3.4 Ensaios com mundos VRML 
 
Em conjunto com a aplicação VRML97Player, estão disponíveis vários 
exemplos de mundos VRML, que foram utilizados para explorar diferentes 
características do visualizador, testar a sua fiabilidade e verificar o correcto 
funcionamento de certos tipos de nós. Assim, foram explorados vários tipos de 
nós, entre os quais se destacam os seguintes:  
 

• Agrupamento: Transform, Group, Billboard, Switch e LOD (Level-of-
detail); 

 

referencia mapeamento 
Nó VRML    Objecto Java    Objecto Java3D    
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• Geometria: Shape, Geometry (Box, Cone, Cylinder, Sphere, Text, 
IndexedFaceSet, IndexedLineSet e PointSet) e Appearance (Material, 
ImageTexture, MovieTexture); 

 
• Visualização: ViewPoint, NavigationInfo, Fog e Background; 

 
• Iluminação e Som: PointLight, DirectionalLight, SpotLight e Sound; 

 
• Sensores de acção: TimeSensor, VisibitySensor, TouchSensor, 

PlaneSensor, ProximitySensor e SphereSensor; 
 

• Interpoladores (animação): ROUTE, Interpolator; 
 

• Protótipos: PROTO e EXTERNPROTO; 
 

• Scripts. 
 
Do estudo efectuado, verificou-se a existência de alguns problemas, que em 
baixo se descrevem: 
  

• Alguns tipos de nós VRML não funcionam correctamente quando 
mapeados para os respectivos objectos Java3D: Anchor, Collision, 
CylinderSensor, PlaneSensor, ProximitySensor, TouchSensor e 
VisibilitySensor; 

 
• O parsing não interpreta correctamente nós VRML do tipo Proto e 

ExternProto em determinadas situações; 
 

• Os nós do tipo script funcionam correctamente quando os scripts são 
desenvolvidos em Java mas não funcionam quando são desenvolvidos 
em Javascript. 

 

4.4.3.5 Grafo da cena do VRML97Player 
 
O visualizador/navegador do sistema SimGrua baseia-se num grafo da cena, 
composto por dois tipos de estruturas Java3D, corporizadas em dois diferentes 
tipos de sub-grafos, conforme está expresso na Figura 46:  
 

1. O Grafo de conteúdos (sub-grafo1, posicionado no lado esquerdo da 
imagem) contém os nós obtidos a partir do parsing e carregamento 
do mundo VRML, dos seguintes tipos principais: agrupamento, 
geometria, sensores de acção, interpoladores, protótipos e scripts. 

 
2. O Grafo de visualização (sub-grafo2, posicionado no lado direito da 

imagem) contém os seguintes tipos de elementos: 
 

o Nós responsáveis pelas transformações geométricas do nó 
ViewPlatform, que define a posição/orientação do observador; 
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o Nó comportamental evagation da classe Behavior responsável 
pela gestão de eventos causados por dispositivos físicos de 
suporte à navegação, como são o rato ou o teclado. 

 
o Nó da classe Behavior que controla os sincronismos temporais 

utilizados no ciclo de rendering da aplicação e que também 
determina a acção dos interpoladores lineares baseadas no 
tempo. Este objecto gere os eventos decorrentes do 
funcionamento de um temporizador que marca a frequência de 
imagens a sintetizar. 

  
o  Nós responsáveis pela incorporação dos seguintes elementos na 

cena: 
 

§ Iluminação ambiente  
 
§ Fog  

 
§ Background 

 
§ Som espacial 3D 

 
§ Informação de navegação 

 
§ Lista dos diferentes pontos de vista do utilizador 

 
O sub-grafo 1 não é constituído por uma estrutura de nós permanentes, mas 
antes por um número e tipo de nós dependentes do mundo VRML que foi 
carregado. Já o sub-grafo 2 tem uma estrutura de nós com carácter 
permanente e que é independente do mundo VRML carregado. Na Figura 46 
está representado um diagrama dos principais objectos que são carregados no 
grafo de visualização.  
 
O sub-grafo 2 que contém a estrutura permanente de nós, tem como nó raiz o 
objecto browserRoot da classe BranchGroup. O objecto implWorld da classe 
TransformGroup descreve a transformação geométrica que determina a 
posição do utilizador na cena. Por sua  vez, o objecto  implOrient da classe 
TransformGroup descreve a transformação geométrica que determina a 
orientação do utilizador no mundo virtual. É claro que as modificações 
operadas no processo de navegação do mundo por parte do utilizador, por via 
de entradas de dados do rato, teclado, head tracker ou outros dispositivos de 
input, irá provocar alterações nas transformações acima mencionadas levando 
a um reposicionamente e reorientação do ponto de vista do utilizador. Na 
Figura 46 pode ser visto um esquema elucidativo da estrutura do sub-grafo2 da 
cena. 
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  ,           ,          , 
  , 
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entre objectos:  
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Figura 46 – Diagrama de objectos/nós do grafo da cena do visualizador 
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4.4.3.6 O modo de rendering e a gestão de eventos 
 
O modo de rendering que foi implementado no desenvolvimento deste motor de 
visualização foi o mixed mode, um dos dois sub-modos componentes do modo 
imediato. Isto é claramente justificado nos fundamentos funcionais deste modo 
e pelos respectivos requisitos desta aplicação. Por um lado, pretende-se ter um  
processo de rendering em execução contínua (infinit loop), que permita 
actualizar as vistas da cena, durante o tempo de execução da aplicação. Por 
outro lado, os objectos do grafo de conteúdos da cena dependem do mundo 
VRML que for carregado. Com base nesta última situação, deve o sistema de 
rendering possuir um grau de liberdade elevado na manipulação dos objectos 
individuais, existentes no sub-grafo de conteúdos da cena.  
 
O modo mixed permite essa liberdade de manipulação dos objectos individuais 
do grafo da cena. A implementação deste modo é corporizada com a 
implementação no código da aplicação de dois métodos (preRender() e 
postRender()) que gerem o rendering em ciclo infinito. Por sua vez a cadência 
de execução do rendering é controlada por um contador de tempo do sistema 
(objecto simTicker da classe SimTicker) e que também é utilizado para marcar 
o timestamp de eventos, utilizado por exemplo, em operações de interpolação 
linear. 
 
O processo de gestão da interacção do utilizador com o sistema, através de 
dispositivos de input, é corporizado no objecto evagation da classe Evagation, 
sub-classe da classe Behavior, e que possui mecanismos adequados de 
gestão de eventos. Assim, aquele objecto detecta continuamente todos os tipos 
de eventos gerados a partir de diferentes dispositivos de input, com base num 
conjunto de critérios previamente definidos. Esses critérios permitem 
determinar se o sistema pode interpretar eventos gerados a partir de acções  
do rato (Mouse_Moved, Mouse_Pressed, Mouse_Dragged, Mouse_Clicked e 
Mouse_Released), a partir do teclado (Key_Released e Key_Pressed) ou de 
outro dispositivo, como por exemplo, o detector de posição.  
 
Assim, após um evento ter sido gerado a partir das acções do rato ou do 
teclado,  é recalculada a posição e orientação do utilizador no mundo, e esses 
valores são atribuídos ao objecto CurViewPlatform. Para se efectuar a síntese 
de uma vista da cena, o sistema de rendering obtém a matriz transformação 
composta, resultante da transformação de visualização (definida pelo objecto  
CurViewPlatform e especifica a posição e orientação do utilizador), e das 
transformações de modelação do sub-grafo 1, que contém os nós de descrição 
geométrica. Esta transformação composta, aplicada a cada um dos objectos 
geométricos da cena, gera a imagem da parte da cena visível. 
 

4.4.4 - Principais actualizações do motor de visualização 
 
Foram efectuadas diversas alterações nas classes existentes do motor de 
visualização, e também foram adicionadas algumas classes, que 
desempenham papéis importantes, na resposta aos requisitos iniciais do 
sistema. Neste capítulo são focadas as alterações mais significativas no 
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funcionamento global do sistema. Muitas outras alterações foram efectuadas, 
não são aqui mencionadas, devido à sua minúcia e ao sua elevado número. 
  

4.4.4.1 Detecção de colisões 
 

O VRML é uma linguagem de descrição de mundos, que não suporta a 
detecção de colisões entre os seus objectos, com excepção das colisões entre  
o seu observador e os respectivos objectos. Desta forma, e tendo em vista 
implementar um requisito imprescindível do sistema, que  é a detecção de 
colisões entre objectos, foram concebidas e implementadas algumas 
alterações na gramática do VRML e também no motor de visualização. 
 
Assim, foi utilizada a palavra reservada “collision”, já pertencente à gramática 
que define o léxico VRML, mas possuindo agora um significado diferente e 
pertencendo a uma estrutura sintáctica diferente. Aquela palavra representa no 
VRML um campo do tipo SFBool (lógico / booleano), que está associado ao nó 
Shape e que, quando possui o valor true, indica que esse objecto 
tridimensional pode ser objecto de detecção de colisões que sobre ele ocorram. 
O valor por defeito deste campo é false. 
 
Pode-se verificar o exemplo seguinte, que demonstra que este objecto 
geométrico, com a forma de um cubo, possui o campo collision activado, o que 
permite que o sistema detecte colisões operadas sobre ele. 
 
    DEF B1 Shape { 
  collision TRUE 
  appearance Appearance { 
   material Material { 
    diffuseColor 0.75 0.75 0.75 
   } 
  } 
  geometry Box { 
      size 2.0 2.0 2.0 
  } 
 
No motor de visualização foram efectuadas alterações ao nível do parser, e 
também foi adicionado um mecanismo de gestão de colisões adequado. Assim, 
o parser  do VRML passou a validar a existência de uma relação hierárquica 
entre o nó Shape e o seu campo collision. Por defeito o campo collision 
assume o valor false e então o sistema durante a operação de loading não 
implementa qualquer mecanismo de detecção de colisões sobre esse objecto. 
No caso do referido campo possuir o valor true, o sistema instancia as classes 
apropriadas, de forma que o objecto gira as detecções de colisão operadas 
sobre ele. 
 
No que concerne à gestão das detecções de colisões, foram implementadas e 
testadas três formas de suportar o cálculo da colisão entre objectos:  
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• Baseada na classe WakeupOnCollisionEntry da API do Java3D e 
utilizando o parâmetro “USE_Geometry”, que determina a colisão com 
base na geometria exacta do objecto; 

 
• Baseada na classe WakeupOnCollisionEntry da API do Java3D e 

utilizando o parâmetro “USE_Bounds”, que determina a colisão com 
base no volume envolvente aproximado do objecto; 

 
• Baseada em métodos desenvolvidos pelo autor da tese e suportada em 

cálculos de intersecção das caixas volumétricas envolventes dos 
objectos passíveis de colisão. 

 
Após se terem efectuados vários testes de desempenho, conforme se pode ler 
no Anexo H, optou-se por utilizar a forma baseada na programação do autor da 
tese. 
 
Em qualquer uma das três implementações efectuadas, foram criadas duas 
classes que ficam associadas aos objectos Java3D do tipo Shape3D 
(representam no Java3D os objectos VRML do tipo Shape): CollisionDetector e 
CollisionHandler. A classe CollisionDetector permite activar o mecanismo de 
detecção de colisões sobre um determinado objecto, que possua o campo 
collision com o valor true. Por sua vez, a classe CollisionHandler gere as 
respostas que o sistema deve produzir na sequência das colisões. Por 
exemplo, se o gancho colidir num bloco de pedra, num local apropriado, o 
sistema deve associar/ligar o bloco ao sistema de coordenadas do gancho, de 
forma a ambos ficarem solidários. Estas respostas às colisões detectadas são 
geridas por esta classe que identifica o tipo (exemplo:Shape3D) e o nome 
(exemplo: pedra_2) dos objectos colididos, para desta forma tomar as decisões 
adequadas para aquela situação particular. 
 

4.4.4.2 Incorporação do detector de posição 
 
O motor de visualização, originalmente, possuía os seus mecanismos de 
navegação associados à utilização do rato e do teclado. Como é requisito deste 
sistema a utilização do detector de posição/orientação, o motor de visualização 
teve que sofrer alterações de forma a acomodar esta restrição. 
 
Durante o processo de construção do sub-grafo de visualização da cena, a 
classe Evagation que é a responsável pelo funcionamento do sistema de 
navegação, recebe como parâmetro um objecto que referencia os drivers do 
dispositivo de detecção de posição/orientação.  Dessa forma, é possível a essa 
classe obter os valores de posição/orientação do observador, e daí actualizar a 
matriz transformação, que define o seu ponto de visão, de forma a permitir a 
geração das vistas actualizadas da cena. 
  
Com base nos drivers obtidos [Konno99], integrados num pacote de quatro 
classes, foram abstraídas as suas propriedades e métodos e foram efectuados 
testes utilizando pequenos modelos 3D. Após se ter verificado o bom 
funcionamento desses drivers e de se ter dominado a sua estrutura de classes, 
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foram efectuados testes de adaptação ao motor de visualização do SimGrua. 
Assim, na Figura 47 descreve-se o diagrama das classes utilizadas para a 
obtenção dos seis graus de liberdade do dispositivo: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 47 - Diagrama UML de classes do sub-sistema de detecção de posição / orientação 

 
Classe SerialPort: responsável pela tarefa de gestão das comunicações com 
a porta série do computador. Esta classe utiliza classes do pacote javax.comm, 
que têm o papel de gerir as comunicações série e paralela. Esta classe possui, 
entre outros, métodos que permitem abrir e fechar as comunicações com a 
porta série, ler os dados do endereço físico associado à porta série para um 
buffer de dados, e escrever dados de controlo para a porta.  
 
Classe Polhemus: subclasse de SerialPort é responsável pela obtenção dos 
dados respeitantes à posição e orientação do sensor ou sensores em 
funcionamento no dispositivo Polhemus. Assim, esta classe possui, entre 
outros, métodos que permitem obter os números identificadores dos sensores 
que estão activos no aparelho Polhemus (varia no modelo Fastrak de 1 a 4), 
obter os valores da posição de um dado sensor, armazenando-os num array de 
floats com as três respectivas posições e obter os valores da orientação de um 
dado sensor, em relação aos três eixos coordenados, armazenando-os num 
array de floats. Estes valores são descritos por ângulos de Euler (roll, pitch e 
yaw);  
 
Classe Fastrak: subclasse de Polhemus, abstrai as funcionalidades mais 
específicas do dispositivo Polhemus, de forma  a funcionar especificamente 
com o seu modelo Fastrak. Assim, nesta classe existem métodos que permitem 
obter e definir os formatos dos dados que são transmitidos de e para o 
dispositivo, e outros que identificam o funcionamento dos sensores. 
  
Classe PolhemusInputDevice: Esta classe que usa um objecto da classe 
Fastrak que lhe assegura os serviços básicos de comunicação com a porta 
série e com o dispositivo Polhemus, abstrai as operações de obtenção da 
posição e orientação do utilizador. Os seis graus de liberdade, que são 
recebidos individualmente, são depois passados para matrizes transformação 

Polhemus 

Fastrak PolhemusInputDevice 1 1 

1 

1 

SerialPort Browser 
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de  translacção e rotação. A criação desta última matriz ainda possui um passo 
intermédio, no qual é criado um quaternião, com base nos ângulos de Euler. 
 

4.4.4.3 Conclusões 
 
A análise do código fonte do motor de visualização correspondeu a um 
processo de reverse engineering, em que se pretendeu abstrair o modelo do 
grafo da cena, por um lado, e por outro, identificar os objectos que 
implementam as grandes funcionalidades do sistema. Este processo de 
reconstituir modelos, com base em código fonte, pode tornar-se complicado, 
ainda mais se o mesmo não está adequadamente documentado. 
 
Para adequar e melhorar o motor de visualização de mundos VRML às 
necessidades do SimGrua foi necessário dominar o conteúdo funcional e 
estrutural de todos os seus componentes. Neste sentido, foram efectuadas 
anotações no seu código fonte, monitorizados fluxogramas do funcionamento 
do sistema, corrigidos problemas que estavam reportados e, finalmente, foram 
adicionadas ao motor de visualização funcionalidades que lhe permitiram 
responder aos requisitos deste sistema. 
  

4.5 - Programação distribuída – trabalho colaborativo 

4.5.1 - Pressupostos 
 
A interacção entre o operador da grua e o ajudante de operação da grua 
baseia-se num modelo de trabalho colaborativo, e obrigou à concepção e 
implementação de um sistema de realidade virtual distribuído. Este sistema 
distribuído permite a participação simultânea de dois (operador e ajudante de 
operação) ou mais utilizadores, sobre uma rede local TCP/IP, que permite a 
transferência de dados, em tempo real, entre cada uma das suas diferentes 
aplicações. 
 

 
Sistema do 

operador de grua 

 

 
Sistema do 
ajudante do 

operador de grua 
Figura 48 - Visão geral do sistema distribuído implementado 

 
O sistema distribuído foi implementado utilizando um pacote do Java 
denominado RMI (Remote Method Invocation), que é uma arquitectura de 
software que permite que um objecto local envie mensagens para um objecto 

Rede de Área Local 
TCP/IP 
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remoto (presente num outro sistema informático ao qual está ligado por rede) 
como se as enviasse para um objecto local (transparência de localização). 
 
O sistema implementado foi concebido de forma a que cada uma das duas 
aplicações (operador e ajudante) sejam, inicialmente, carregadas totalmente a 
partir de mundos existentes localmente. Após esta fase, é que, determinados 
objectos pré-definidos no sistema do ajudante actualizam o seu estado, com o 
estado dos objectos remotos correspondentes presentes no sistema do 
operador de grua. Através deste processo é então possível manter uma 
actualização constante e coerente dos estados dos objectos locais, que 
acedem continuamente ao estado dos objectos remotos partilhados. 
 
Pretende-se que o ajudante de manobra, no seu mundo virtual, possa 
visualizar as alterações (posição, orientação e escala) dos objectos que foram 
alterados no mundo virtual, do operador de grua. Assim, o mundo do operador 
constitui-se como uma fonte de dados que são comunicados para o mundo do 
ajudante, com base na partilha de alguns dos seus objectos. Por outro lado, 
pretende-se que as acções do ajudante de manobra sejam repercutidas no 
sistema do operador de grua, ao nível da sua linguagem gestual e sonora.  
 
No que respeita à linguagem gestual, foi decidido implementar um avatar no 
sistema do operador de grua, que reproduz visualmente os movimentos 
gestuais que o ajudante do operador produz no seu sistema. Desta forma, é 
necessário que os dados resultantes dos comandos gestuais sejam 
transferidos para o mundo do avatar, através da invocação de um método num 
objecto remoto. De referir, que o avatar não está inserido directamente no 
mundo do operador de grua, devido às suas pequenas dimensões, que não 
permitiam dar um detalhe claro dos tipos de movimentos, a partir de certas 
distâncias do utilizador. Para obviar esta situação, foi implementada uma janela 
do tipo pop-up que permite a visualização de um mundo, que possui um 
objecto do tipo humanóide, que reproduz os movimentos gestuais com o braço, 
ante-braço e mão direita. 
 
No processo de análise do sistema distribuído foram identificados quais eram 
os objectos do ambiente virtual cujos estados podiam ser partilhados por 
objectos remotos. Para tal, foram identificadas as categorias dos objectos que 
existem num mundo virtual, no que respeita ao seu dinamismo e autonomia, e 
também se verificou quais foram os processos no sistema que podiam ser 
causadores das alterações dos seus estados. 
 
Assim, as diferentes categorias dos objectos existentes no mundo virtual, nas 
quais se baseou o estudo, são as seguintes: 
 

• objectos estáticos (OE) - são fixos (no que respeita à sua posição, 
orientação e escala) no ambiente virtual e caracterizam o contexto da 
aplicação, por exemplo, árvores, edifícios, rios, montanhas, entre outros; 

 
• objectos dirigidos por simulação (ODS) - objectos animados cuja 

complexidade pode variar, desde simples objectos dirigidos por um 
conjunto de acções pré-definidas (scripts), até objectos altamente 
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complexos, com acções obtidas a partir de um conjunto de técnicas 
resultantes, por exemplo, de aplicações da área da Inteligência Artificial;  

 
• objectos dirigidos pelo utilizador  (ODU) – objectos cujo movimento é 

controlado pelo utilizador no mundo virtual, como é o caso dos avatars 
que representam o observador nesse mundo. Cada ODU pode ser 
caracterizado pelos dois factores seguintes: o volume de visão do 
utilizador e o tipo de objecto ODU utilizado pelo utilizador, como por 
exemplo, uma pessoa, um  carro ou um avião.  

 
Na análise dos objectos estudados e que podiam ser objecto de partilha no 
mundo virtual, não foram contemplados os objectos estáticos, uma vez que o 
seu estado não é alterado no mundo virtual. Assim, foram identificados no 
sistema do operador da grua todos os objectos do tipo ODS e ODU, cujos 
estados podem ser partilhados com os respectivos objectos do mundo do 
ajudante de operação. Os objectos identificados são os seguintes: 
componentes dinâmicos da grua (lança, gancho e cabo), blocos de pedra a 
elevar e avatar que representa o ajudante de operação no mundo do operador. 
Desta forma, conseguiu-se projectar o modelo do sistema distribuído que 
permite efectuar o trabalho colaborativo entre os dois operadores.  
 
Outra tarefa executada nesta fase de análise foi o estudo de quais os 
processos ou tarefas realizados pelos utilizadores do ambiente virtual que 
podem provocar alterações no estado dos objectos do tipo ODS e ODU. Deste 
estudo resultou que a tarefa de manuseamento da botoneira provoca 
alterações no estado dos componentes dinâmicos da grua, o que, 
indirectamente, provoca a alteração do estado de outros objectos, como é o 
caso dos blocos de pedra, através do seu deslocamento. 
 

4.5.2 - Proposta de sistema 
 
A definição do modelo do sistema distribuído baseia-se na decisão sobre quais 
são os elementos que lhe dão suporte. Para tal, podem ser analisados os 
seguintes elementos: somente objectos dinâmicos do sistema  (ODS’s e 
ODU’s), somente processos físicos desencadeados pelo utilizador, ou ambos 
em simultâneo. Esta tomada de decisão baseia-se num estudo conclusivo 
sobre vantagens/desvantagens para cada caso, que abaixo será descrito. 
 
A Tabela 10  representa os objectos dinâmicos identificados no mundo do 
operador de grua, cuja selecção está relacionada com o facto de serem 
objectos, que no decorrer da simulação, possuem alterações da sua posição, 
orientação e escala. 
 
Nº Nome do objecto Estado(s) a partilhar 
1 Lança Rotação em torno de OX 

Rotação em torno de OY 
2 Cabo_Gancho (conjunto 

constituído pelo Cabo + Gancho) 
Rotação em torno de OX 
Translacção 

3 Cabo do Gancho Escala 
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4 Gancho Translacção 
5 Blocos de pedra Translacção 

Rotação em torno de OY 
6 Avatar Tipo de movimento (código 

numérico) 
 

Tabela 10  - Lista de objectos dinâmicos do mundo do operador de grua  
 
No que respeita aos processos físicos desencadeados pelo utilizador e que 
provocam alterações no estado dos objectos dinâmicos, foi identificado um, 
que resulta do manuseamento da botoneira pelo utilizador. Assim, os estados 
dos objectos, representados na Tabela 10 do ponto 1 ao 5, são alterados 
através das acções do utilizador, com suporte na botoneira. Esta situação 
permite que, o objecto que abstrai o sinal, resultante da botoneira do operador 
de grua, possa ser partilhado com um objecto presente no mundo do ajudante 
de operação. Este último objecto, por sua vez, é responsável pela activação 
dos movimentos dos componentes móveis da grua, o que permite a execução 
das mesmas acções associadas, como são as elevações de blocos de pedras, 
ou as colisões com as paredes do fosso da pedreira. 
 
Perante estas duas hipóteses diferentes, foram identificadas as vantagens e as 
desvantagens da sua utilização, para cada caso, e que em baixo se descreve: 
 
Desvantagens da utilização dos estados dos objectos dinâmicos, em 
relação a processos desencadeados pelo utilizador 
 

• São transferidos pela rede um maior número de dados, alguns dos 
quais podem ser perdidos, podendo, desta forma, condicionar o 
desempenho do sistema; 
 
• O número de dados transferidos pela rede depende do número de 
objectos dinâmicos do mundo virtual. Quanto mais objectos, mais 
parâmetros são transferidos. 

 
 
Vantagens da utilização dos estados dos objectos dinâmicos em relação 
a processos desencadeados pelo utilizador 
 

• Os dados transferidos para os clientes reflectem, exactamente, o 
estado dos objectos remotos; 
 
• O sincronismo entre os dois sistemas não depende directamente do 
desempenho do sistema informático dos clientes. 

 
Após se terem ponderado estas vantagens e desvantagens, optou-se por um 
sistema que contemple as duas situações: por uma lado a partilha do estado 
dos objectos dinâmicos, e por outro lado, a partilha dos dados resultantes do 
processo físico de utilização da botoneira, no mundo do operador de grua.  
Assim foi decidido que os estados dos objectos, cuja numeração varia entre 1 e 
5,  da Tabela 10 não fossem partilhados, mas que, em sua substituição,  fosse  
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partilhado o objecto receptor de sinais da botoneira (processo desencadeado 
pelo utilizador), de forma a que esses valores possam ser transferidos para o 
mundo do operador, e, assim,  serem aí, processados, de forma eficaz e 
transparente.  
 
Em relação ao objecto número 6 da Tabela 10 , foi decidido partilhar o seu 
estado com um objecto remoto pertencente ao mundo do ajudante do 
operador, como se pode verificar pela Figura 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49 - Arquitectura genérica do sistema distribuído  

 
 

4.5.3 - Implementação do sistema distribuído 
 
Conforme foi anteriormente referido, foi utilizada a tecnologia RMI (Remote 
Method Invocation) para implementar o sistema distribuído, de forma a partilhar 
o estado dos objectos pretendidos. Esta tecnologia, embora só funcionando 
entre objectos de aplicações em Java, possui alguns pontos fortes, como 
sejam, a sua facilidade de implementação, a sua fiabilidade e a existência de 
um servidor de registos que permite abstrair, de forma transparente, a 
localização dos objectos. O RMI permite que um objecto Java invoque um 
método de um outro objecto remoto, que esteja a ser executado numa máquina 
virtual Java, localizada num outro computador, ligado através de uma rede, 
baseada no modelo TCP/IP.    
 
A arquitectura RMI baseia-se no princípio da separação entre a definição do 
comportamento de um objecto e a sua respectiva implementação. Desta forma, 
é possível através do uso de interfaces para objectos Java,  definir os seus 
comportamentos numa máquina virtual e implementá-los durante a sua 
execução, noutra máquina virtual. 
 
Assim, para o caso da partilha do sinal da botoneira, do sistema do operador 
de grua, e conforme se pode verificar na Figura 50, o interface 
BotoneiraInterface define os métodos, que podem ser invocados pelos objectos 
remotos, e a classe BotoneiraServer possui a implementação desses métodos. 
Esta classe instancia um objecto servidor, que presta um serviço remoto. Por 
sua vez, o sistema cliente, aqui corporizado no sistema do ajudante do 
operador, possui uma classe que acede ao sinal remoto da botoneira, através 
do interface BotoneiraInterface, que, por sua vez, acede à classe 
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BotoneiraServer, que é a responsável pela transmissão desse serviço. A classe 
Botoneira funciona aqui como o elemento final, responsável pela recepção do 
sinal proveniente da porta paralela.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50  Diagrama UML de classes dos elementos envolvidos na partilha do sinal da botoneira 

 
O RMI fornece um serviço de directorias (diretory service) simplificado, 
denominado RMI Registry, que deve ser executado no computador que possui 
os objectos que fornecem serviços remotos, e que permite o seu acesso por 
parte dos seus clientes. Esse serviço é acedido do lado cliente desde que ele 
identifique o nome da máquina, o nome do serviço e o porta de comunicação 
do servidor do serviço. O serviço anteriormente descrito neste sistema, 
aguarda as ligações dos clientes e as suas solicitações de serviços na porta 
1099.  
 
No que respeita ao funcionamento do sistema distribuído do avatar (ver a 
Figura 51), presente no mundo do operador de grua, é utilizado também um 
interface denominada AvatarScriptInterface que define os métodos necessários 
para activar a linguagem gestual do humanóide. Os métodos dessa interface 
estão implementados no objecto servidor da classe AvatarScriptServer, que, 
por sua vez, acedem aos métodos que gerem os movimentos do braço do 
avatar, e que, portanto, controlam a respectiva linguagem gestual. O cliente, 
corporizado na classe AvatarHandler, sempre que recebe um pedido de um 
novo movimento gestual, acede aos respectivos métodos do objecto remoto, 
através da interface identificada anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51  - Diagrama UML de classes dos elementos envolvidos no sistema distribuído do avatar 
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Foram efectuados alguns testes sobre o desempenho e correcção que o 
sistema distribuído apresenta e que contribuíram para afinar o seu 
funcionamento. Concluiu-se, tal como já tinha sido colocado como hipótese, 
que o mecanismo de partilha do sinal da botoneira com o sistema do ajudante 
funciona correcta e sincronamente se o sistema cliente (ajudante) possuir 
recursos físicos (memória, placa gráfica e processador) semelhantes ao 
sistema servidor (operador de grua). Assim, no sistema cliente, as imagens 
sintetizadas, cujos conteúdos dependem dos sinais recebidos da botoneira 
remota, devem ser geradas com uma cadência semelhante à do sistema 
servidor, de forma a assegurar sincronismo e coerência entre os dois sistemas.  
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5 - Avaliação e resultados 

5.1 - Testes 
 
Na sequência do processo de desenvolvimento adoptado no sistema SimGrua, 
baseado no modelo evolutivo por prototipagem, foram efectuados diferentes 
testes de avaliação, baseados em diferentes critérios. Assim, cada uma das 
versões prototipadas do sistema foi avaliada por utilizadores, com base num 
conjunto de testes que pretendiam validar as suas características estruturais, 
funcionais e de interacção. 
 

 
 

Figura 52 - Ambiente de funcionamento do sistema SimGrua 

5.1.1 - Versões prototipadas avaliadas 
 
As versões avaliadas corresponderam aos protótipos definidos inicialmente 
aquando da definição do processo de desenvolvimento que o sistema utiliza. 
Em baixo, voltam a explicitar-se as descrições funcionais desses protótipos e 
os objectivos que se pretendem atingir: 
 

• Versão inicial (Espaço virtual 3D): Descrição e representação tri-
dimensional do ambiente virtual da pedreira, com destaque para os 
seguintes componentes: fosso, grua, blocos, parque de blocos e área 
envolvente. 

 
o Objectivo:  criar a geometria dos objectos e aplicar a aparência 

dos materiais presentes no espaço da pedreira, da forma mais 
fidedigna e eficaz possível. 
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• Versão intermédia 1(Navegação): Implementação de técnicas e de 
dispositivos de interacção, no processo de navegação do utilizador, no 
ambiente virtual. 

  
o Objectivo: Navegar no ambiente virtual, de forma natural, sem 

provocar no utilizador cansaço físico e esforço mental, e 
utilizando o mínimo possível de metáforas de navegação. 

 
• Versão intermédia 2 (Grua): Implementação de mecanismos que 

permitam ao utilizador controlar os movimentos dos componentes 
activos da grua, utilizando para tal, um dispositivo físico (botoneira) de 
interacção apropriado e simulando as características cinemáticas e 
mecânicas desses componentes (lança e gancho) quando em operação. 

   
o Objectivo: Permitir que o utilizador controle os movimentos dos 

componentes dinâmicos da grua, através da utilização de um 
dispositivo semelhante ao utilizado nas pedreiras reais e que, em 
tempo real, sejam simulados os fenómenos físicos dos objectos 
manipulados. 

 
• Versão intermédia 3 (Colisões): Implementação dos mecanismos que 

permitam ao sistema simular a interacção/colisão entre os componentes 
activos da grua e diversos objectos presentes na pedreira: 
gancho/pedra, gancho/parede, lança/pedra e lança/parede. 

 
o Objectivo: Permitir aos utilizadores executarem tarefas de 

selecção e movimentação de blocos de pedras, com recurso a 
metáforas, bem como detectarem erros de manipulação que 
provoquem acções inadequadas, como sejam colisões não 
permitidas entre determinados tipos de objectos. 

 
• Versão intermédia 4 (Colaboração): Implementação de mecanismos 

que permitam ao operador de grua interagir com outro operador auxiliar 
de manobra, presente no fundo da pedreira, através de uma linguagem 
gestual e/ou oral. 

 
o Objectivo: Permitir que o operador de grua e o seu ajudante de 

de manobra possam comunicar, entre cada um dos seus 
ambientes virtuais, e em que os resultados das suas acções 
devam em tempo real, ser propagados entre os dois sistemas.  

 
• Versão intermédia 5 (Pedagogia): Implementação de mecanismos que 

permitam explorar alguns recursos pedagógicos por parte da aplicação. 
 

o Objectivo: Permitir que as acções do operador de grua possam 
ser avaliadas e monitorizadas pelo sistema ou por um formador, 
podendo o sistema ser configurável no que concerne algumas 
opções de cariz pedagógico. 
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5.1.2 - Equipas de avaliação 
 
Inicialmente, foi previsto efectuar as sessões de avaliação das versões 
prototipadas com pessoas pertencentes aos seguintes grupos:  
 

• Grupo 1 (Fabricante): Empresas fabricantes de gruas e respectivos 
técnicos especializados; 

 
• Grupo 2 (Responsável de pedreira): Responsáveis técnicos de 

pedreiras de mármore e das respectivas gruas;  
 

• Grupo 3 (Operador): Operadores de gruas; 
 

• Grupo 4 (Cevalor): Técnicos do departamento de formação e do 
departamento técnico, e formandos do Cevalor.  

 
Pretendeu-se, também, efectuar estas avaliações com pessoas que 
possuissem três níveis diferentes de domínio da área informática e dos 
ambientes virtuais (nível básico, médio e avançado), para cada grupo de 
avaliação. No entanto, foi impossível reunir, até à data, todo esse conjunto de 
pessoas, por razões logísticas e de disponibilidade. Em relação aos grupos de 
pessoas que inicialmente estavam previstas efectuar as avaliações foi também 
impossível até à data, contar com a presença de elementos do Grupo 1 
(Técnicos dos fabricantes de gruas).  
 

5.1.3 - Mapas de avaliações 
 
A avaliação efectuou-se cruzando os diferentes grupos de avaliação com as 
diferentes versões prototipadas a aferir. Assim, projectou-se inicialmente um 
plano de avaliações (ver a Tabela 11 ), conforme as competências e 
conhecimentos dos elementos de cada grupo específico, e chegou-se a um 
mapa de avaliações efectuado, conforme se pode ver na Tabela 12 . 
 
Protótipo / Grupo 
avaliador 

Grupo 1 
(Fabricante) 

Grupo 2 
(Responsável 
de pedreira) 

Grupo 3 
(Operador) 

Grupo 4 
(Cevalor) 

Inicial  
(espaço virtual 3D)  X  X 

Intermédio 1 
(Navegação)  X X X 
Intermédio 2 
(Funcionamento da grua) X X X X 

Intermédio 3 
(Colisões) X X X X 
Intermédio 4 
(Colaboração)  X X X 
Intermédio 5 
(Pedagogia)    X 

 
Tabela 11  – Mapa de avaliações previsto inicialmente 



 136 

 
Como se verifica pela figura anterior é um pressuposto da estratégia de 
avaliação que a equipa do Cevalor, através dos seus técnicos dos 
departamentos de formação e técnico, afira todas as versões prototipadas do 
sistema, em virtude de eles dominarem todas as suas componentes. Por outro 
lado,  o responsável técnico da pedreira, que possui o domínio teórico e prático 
da estrutura da pedreira e funcionamento da grua, participa em todas as 
avaliações, com excepção da componente pedagógica do sistema. O operador 
de grua é um elemento chave, em termos dos seus conhecimentos práticos e 
da sua sensibilidade para a operação com a grua, pelo que a sua opinião e 
experimentação do sistema é bastante importante. 
   
Protótipo / Grupo 
avaliador 

Grupo 1 
(Fabricante) 

Grupo 2 
(Responsável 
de pedreira ) 

Grupo 3 
(Operador) 

Grupo 4 
(Cevalor) 

Inicial  
(espaço virtual 3D)  X  X 

Intermédio 1 
(Navegação)  X X X 
Intermédio 2 
(Funcionamento da grua)  X X X 

Intermédio 3 
(Colisões)  X X X 
Intermédio 4 
(Colaboração)  X X X 
Intermédio 5 
(Pedagogia)    X 
 

Tabela 12   - Mapa de avaliações efectuado 
 
Até à data só foi possível obter a colaboração, neste processo de avaliação, de 
um elemento do Grupo II, um elemento do Grupo III e dois elementos do Grupo 
IV. Espera-se que, no futuro, mais elementos possam colaborar na avaliação 
de do sistema, de forma à obtenção de resultados mais demonstrativos  e 
representativos.   
 

5.1.4 - Métodos de avaliação 
 
Os métodos utilizados para a realização dos testes de avaliação foram os 
seguintes: 
 

• Observação; 
 
• Recolha de opiniões; 

 
• Experimentação e usabilidade. 

 
O método “observação” foi utilizado para aferir os seguintes elementos: 
realismo gráfico e funcional do ambiente virtual, e grau de satisfação das 
tarefas realizadas pelos utilizadores no mundo real.  Assim, enquanto  
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utilizadores do sistema efectuam as suas tarefas, o avaliador abstrai, através 
da sua observação, todos os elementos críticos susceptíveis de registo 
posterior. Os registos são efectuados num questionário elaborado previamente 
e que possui respostas fechadas, complementadas com um campo aberto de 
justificação da decisão tomada. 
  
O método “Recolha de opiniões” foi utilizado em todas as avaliações de 
protótipos, de forma a que as opiniões dos avaliadores fossem devidamente 
formalizadas. As opiniões são registadas em questionários que permitem, de 
forma mais eficaz e clara, registar as inconsistências, os problemas e as 
melhorias a implementar, bem como permite, em fases posteriores, confrontar, 
de forma mais segura, os avaliadores com as suas opiniões prévias. Os 
questionários efectuados, baseiam-se em métricas que utilizam critérios 
subjectivos [Dix98]. Cada questão colocada no formulário está estruturalmente 
dividida em duas secções:  
 

• A primeira secção é composta pelo critério que se pretende avaliar, pela 
grelha de classificação e pelas quatro opções possíveis de resposta. O 
avaliador só pode responder a uma e uma só dessas opções. 

 
• A segunda secção corresponde a um espaço livre de justificação da 

opção tomada, para o critério de avaliação em causa e em que o 
avaliador pode de forma aberta justificar a sua opinião.  

 
Exemplo de uma questão: 

 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 
 

Critério: A aparência geométrica da torre da grua virtual reproduz fielmente 
uma torre real. 
 
Grelha de classificação:  

0 1 2 3 
Completamente  

diferente 
Possui algumas 

semelhanças 
Semelhante mas 

com algumas 
diferenças 

Bastante  
Semelhante 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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O questionário é utilizado em conjunto com todos os outros métodos 
(observação e experimentação), constituindo assim a conclusão do processo 
de avaliação, por parte do avaliador. 
 
O método “Experimentação e usabilidade” pretende colocar o avaliador a 
utilizar o sistema, executando determinadas tarefas específicas e gerais. A 
análise que o avaliador/utilizador faz das tarefas realizadas no simulador, em 
confronto com a sua experiência do sistema real, permitem-lhe registar as suas 
opiniões (fechadas e abertas) em inquérito apropriado. 
 
Os diferentes métodos, atrás descritos, foram utilizados, caso a caso, para os 
diferentes protótipos em avaliação: 
 
 
Protótipos Métodos de avaliação 
Inicial  
(Espaço virtual 3D) 

Observação 
Recolha de opiniões 

Intermédio 1 
(Navegação) 

Observação 
Recolha de opiniões 
Experimentação e usabilidade 

Intermédio 2 
(Funcionamento da grua) 

Observação 
Recolha de opiniões 
Experimentação e usabilidade 

Intermédio 3 
(Colisões) 

Experimentação e usabilidade 
Recolha de opiniões 

Intermédio 4 
(Colaboração) 

Observação 
Recolha de opiniões 
Experimentação e usabilidade 

Intermédio 5 
(Pedagogia) 

Observação 
Recolha de opiniões 
Experimentação e usabilidade 

 
Tabela 13  - Métodos de avaliação utilizados em cada versão prototipada 

 

5.1.5 -  Critérios de avaliação 
 
De forma a avaliar correcta e criteriosamente o sistema, foram definidos, pelo 
autor da tese e pela equipa do Cevalor, diferentes grupos de critérios de 
avaliação para cada versão prototipada. Esses grupos agregam critérios que se 
relacionam entre si, pela sua proximidade no que respeita ao seu conteúdo 
funcional ou representacional. Por exemplo, no que respeita ao protótipo 
“espaço virtual 3D” existe um grupo de critérios destinado especificamente a 
avaliar a aparência visual do modelo da grua. Os vários grupos de critérios são 
enunciados em detalhe no Apêndice A desta tese. 
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5.2 - Resultados 
 
Na sequência dos testes de avaliação efectuados com os avaliadores citados 
anteriormente, obtiveram-se alguns resultados decisivos para aferir a 
adequação do simulador às suas funções. 
 
Os dados obtidos pretendem identificar, de forma genérica,, o grau de realismo 
do sistema, o grau de satisfação dos seus utilizadores na execução das suas 
tarefas e o nível de eficácia que o simulador possui no processo de 
ensino/aprendizagem. Por outro lado, os resultados obtidos possibilitaram a 
identificação de problemas de concepção e de implementação, e permitiram  
identificar algumas dificuldades que os utilizadores comuns enfrentam 
inicialmente na interacção com interfaces 3D. 
 
Não foi possível, até à data, obter outros tipos de resultados, relacionados com 
o impacto da utilização do simulador nos seus utilizadores, nos seguintes 
casos: 
 

• Avaliar os resultados produzidos por utilizadores com diferentes níveis 
de conhecimentos informáticos e de ambientes virtuais; 

 
• Avaliar o impacto que os vários dispositivos físicos de interacção do 

simulador têm sobre os utilizadores, ao longo dum período de formação 
de algumas semanas. Com isto, pretende-se determinar quais são os 
efeitos na eficácia (tempo de execução das tarefas e cumprimento das 
tarefas) da utilização do simulador, por parte de um formando, ao longo 
do seu período de aprendizagem; 

 
• Comparar a eficácia dos resultados da formação de operadores de grua, 

que  utilizem o simulador em conjunto com a componente teórica, com 
os resultados baseados somente no método de formação tradicional. 
Para que estes resultados possam ser produzidos, é necessário que 
uma turma de operadores de grua possa ser formada com o apoio do 
simulador e se possam comparar os seus resultados com turmas 
anteriores que basearam a sua formação no método tradicional. 

 

5.2.1 - Quadro-resumo de resultados 
 
Descrevem-se, a seguir, de forma resumida, os principais resultados obtidos e 
desagregados por versão prototipada: 
 
Versão prototipada: espaço virtual 3D 
Realismo geral da aparência e da forma dos objectos do espaço 3D da 
pedreira 

Bom 

Percepção das distâncias entre dois pontos distantes Razoável 
Percepção das dimensões de objectos distantes do utilizador Razoável 
Taxa de actualização das imagens geradas Razoável 
Campo de visão gerado no mundo virtual Razoável 
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Versão prototipada: Navegação 
Realização das tarefas genéricas relacionadas com a navegação no 
mundo virtual usando o detector de posição 

Razoável 

Precisão das orientações geradas pela rotação da cabeça/detector de 
posição  

Razoável 

Adequação do detector de posição às tarefas de visualização do 
utilizador no mundo real 

Razoável 

Nível de satisfação física do uso do capacete com o detector de posição  Razoável 
Versão prototipada: Funcionamento da grua 
Grau de satisfação geral das tarefas executadas com a botoneira  Bom 
Realismo das respostas dadas pela grua em funcionamento  Bom 
Realismo na oscilação dos cabos da grua Razoável 
Nível de esforço físico proveniente do uso da botoneira em conjunto 
com o capacete/detector de posição 

Razoável 

Configuração de parâmetros do modelo físico da grua Razoável 
Versão prototipada: Colisões  
Nível global de realismo das colisões Razoável 
Precisão das colisões entre objectos Bom 
Nível de realismo das respostas do sistema a colisões causadoras de 
acidentes 

Razoável 

Versão prototipada: Colaboração operador / ajudante  
Grau global de realismo e de confiança nos mecanismos de colaboração 
entre o operador e o ajudante de operação 

Razoável 

Nível de realismo do avatar no cenário virtual do operador  Razoável 
Interface de captura dos comandos gestuais do ajudante de operação Razoável 
Versão prototipada: Pedagogia 
Esta versão não foi testada de forma sistematizada 
 

Tabela 14  - Quadro resumo dos resultados obtidos 
 

5.2.2 - Descrição detalhada dos resultados 
 
Neste sub-capítulo estão expressos, de forma mais detalhada, os resultados 
anteriores, desagregados por cada tipo de versão prototipada: 
 
Espaço virtual 3D 
 
A avaliação da representação tridimensional do espaço virtual da pedreira 
(composta por fosso, grua e área envolvente) do simulador SimGrua, concluiu 
que, globalmente, o modelo reproduz de forma adequada aquele espaço físico. 
Foram anotadas algumas opiniões críticas sobre os assuntos principais 
seguintes: 
 

• Alguns tipos de objectos no mundo real possuem uma aparência visual  
com maior detalhe. No entanto, aumentar o realismo gráfico 
corresponderia a aumentar a alocação dos recursos físicos da máquina, 
colocando consequentemente em causa o bom desempenho do 
simulador de baixo custo que se pretende implementar; 
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• A percepção das distâncias entre dois pontos não é completamente 
precisa por parte do observador, principalmente na visualização em 
altura; 

 
• A percepção das dimensões dos objectos a partir de determinadas 

distâncias não é completamente precisa, como é o caso dos objectos 
posicionados no fundo da pedreira; 

 
• As imagens geradas, embora possuindo uma taxa de actualização 

adequada, apresentam alguma cintilação; 
 

• O campo de visão gerado no mundo virtual é inferior àquele que o ser 
humano possui na sua visualização do mundo real.   

  
Navegação 
 
A utilização do detector de posição/orientação acoplado a um capacete 
comum, constituiu um desafio para avaliadores/utilizadores que não possuem 
experiência na interacção com este tipo de sistemas. Por isso, é necessário 
algum tempo de adequação a este sistema, principalmente para se proceder ao 
domínio dos seus tempos de resposta e da sua precisão espacial. Após este 
período de aprendizagem, os avaliadores concluíram que conseguiam 
satisfatoriamente realizar as tarefas de navegação com o dispositivo e a 
técnica de interacção implementados. Foram anotadas algumas opiniões 
críticas sobre os assuntos principais seguintes: 
  

• Na execução de determinados ângulos de rotação da cabeça, o sistema 
não gera uma orientação muito precisa, do ponto de vista do 
observador. Para resolver esta situação é implementado o uso dos 
quaterniões; 

 
• A visão periférica do utilizador no mundo real pode não ser suficiente 

para visualizar as imagens projectadas na tela do monitor. Por exemplo, 
se o utilizador no mundo real efectuar uma rotação de 90º em torno de 
um eixo vertical, perde o contacto visual com o monitor de visualização. 
Para responder a este problema, propõem-se duas soluções: a 
utilização de óculos estereoscópicos (não contemplado neste sistema) 
ou a implementação de restrições no tratamento dos dados recebidos da 
rotação da cabeça do utilizador. Foi esta última solução a implementada; 

  
• O uso do capacete quando utilizado em sessões de duração longa (mais 

de 20 minutos) gera fadiga física aos seus utilizadores; 
 
Funcionamento da grua 
 
A botoneira é o dispositivo utilizado no mundo real para controlar as operações 
realizadas. De forma a introduzir no sistema o maior nível de realismo possível 
na realização das operações com a grua, foi utilizada a botoneira na interacção 
do utilizador com o simulador. Verificou-se que na avaliação efectuada deste 
protótipo, o nível de satisfação dos utilizadores é bom e executam as tarefas de 
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forma bastante natural. Foram anotadas algumas opiniões críticas sobre os 
assuntos principais seguintes; 

 
• Se o sistema possuir implementadas as velocidades de elevação de 

acordo com os parâmetros de fabrico da grua, existem certas operações 
que demoram bastante tempo, causando uma fadiga adicional nos 
utilizadores do simulador. Assim, foi definido permitir que o sistema 
pudesse ser configurado para funcionar com as velocidades de elevação 
de fabrico ou com uma velocidade constante definida pelo utilizador; 

 
• Não existe realismo na oscilação dos cabos da grua e da carga  em 

elevação. Este facto deve-se ao facto de o sistema não ter sido 
projectado para gerir alguns parâmetros, como são o vento e as diversas 
forças estáticas e dinâmicas geradas pelos seus objectos; 

 
• O uso da botoneira em conjunto com o uso do capacete, quando 

utilizado em sessões de duração longa (mais de 20 minutos) gera fadiga 
física aos seus utilizadores. 

 
Colisões 
 
O mecanismo que permite detectar as colisões é extremamente importante no 
funcionamento deste sistema.  Por um lado, gere situações de risco, como seja  
a detecção do embate da lança da grua contra a parede do fosso, mas por 
outro lado, permite gerir operações usuais, como seja o acoplamento do 
gancho a um bloco de pedra que se pretende elevar. A avaliação deste 
mecanismo e dos seus efeitos permitiu melhorar o funcionamento global do 
simulador. A avaliação inicial detectou alguns problemas sobre os assuntos 
principais seguintes: 
 

• A colisão entre dois objectos não possuía inicialmente uma grande 
precisão. Tal situação deveu-se ao facto de se estar a utilizar uma 
classe Java3D baseada no método dos volumes envolventes dos 
objectos. Assim, em seguida foi utilizada a mesma classe, mas baseada 
na forma geométrica dos objectos. Provou-se que a precisão das 
colisões aumentou, mas o desempenho do sistema (número de imagens 
geradas por segundo) ainda baixou mais. Finalmente foi implementado 
um sistema próprio de detecção de colisões que permitiu melhorar em 
conjunto os dois problemas: precisão e desempenho.  

• A visualização das consequências das colisões que provocam risco no 
sistema não foram implementadas. Por exemplo, o embate da lança na 
parede do fosso, pode provocar a completa desagregação dos 
componentes da grua. Não foram criadas animações, que simulem essa 
destruição dos objectos da cena, sendo somente emitidas caixas de 
informação com mensagens sobre o sucedido. 

  
Colaboração 
 
O sistema distribuído permite que os estados dos objectos do mundo do 
operador de grua sejam partilhados por objectos do mundo do ajudante de 
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manobra. Com base na avaliação deste sistema distribuído, foram identificados 
dois elementos críticos: o tempo de resposta do sistema, em relação ao envio 
das mensagens do ajudante de operador para o operador de grua, e o tempo 
de resposta do sistema, na actualização do estado dos objectos remotos do 
mundo do ajudante de operação. Verificou-se que se os dois sistemas 
possuírem plataformas de hardware semelhantes, então a actualização de 
informação entre os dois sistemas é efectuada de forma satisfatória, permitindo 
que os dois operadores tomem decisões correctas.  
 
A avaliação detectou, no entanto, alguns problemas sobre os assuntos 
principais seguintes: 
 

• O ajudante de manobra é representado, no sistema do operador de 
grua, por um avatar que possui duas representações: uma presente no 
interior do próprio mundo e outra integrando uma janela auxiliar do tipo 
pop-up. Nesta última é visualizado um ser humanóide articulado que 
reproduz a linguagem gestual predefinida pelos operadores. Durante as 
sessões de simulação, o operador da grua está a olhar para o fundo do 
fosso durante  a elevação de um bloco de pedra, enquanto espera os 
comandos gestuais enviados pelo ajudante de manobra. Como esses 
gestos são reproduzidos na referida janela pop-up, então o operador tem 
que retirar o seu foco de  atenção da tarefa que está a realizar.  Esta 
situação pode causar distracção e esforço acrescido por parte do 
utilizador; 

 
• O interface utilizado pelo ajudante de manobra na introdução dos 

comandos gestuais, foi uma janela composta por controlos de interface 
gráfico (botões e radioboxs). Uma forma mais natural de interacção do 
utilizador com o sistema, na comunicação da linguagem gestual, é a 
utilização da luva de dados. Esta implementação está prevista, mas não 
ainda foi implementada. 

 
Pedagogia 
 
Não foram efectuados, até à data, testes sistematizados de avaliação do 
impacto pedagógico do simulador. Como foi referido anteriormente, não houve 
disponibilidade por parte dos avaliadores do Cevalor para, de uma forma 
sistemática, serem aferidos os resultados de índole pedagógica do processo de 
ensino/aprendizagem de formandos, nesta área da operação de gruas, 
utilizando o simulador.   
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6 - Conclusões 

6.1 - Conclusões gerais 
 
Com a realização deste projecto pretendeu-se desenvolver um sistema 
(SimGrua) que simulasse a operação de uma grua das pedreiras de mármore. 
O processo de desenvolvimento do sistema adoptado foi baseado no modelo 
evolutivo por prototipagem (prototyping model) e o desenrolar do projecto 
apontou no sentido de ter sido adequada a sua escolha, pelas seguintes 
razões: 
 

• Ter promovido uma boa comunicação entre o autor da tese e a equipa 
fonte dos requisitos. Desta forma, foi possível identificar alguns tipos de 
requisitos que não eram evidentes inicialmente, mas que após a 
avaliação e utilização de versões prototipadas intermédias, se tornaram 
especificações do sistema; 

 
• No final da implementação de cada versão prototipada e após serem 

realizadas sessões de avaliação, são propostos melhoramentos, 
acrescentos ou correcções, o que permite mais facilmente consolidar 
esses prototipos. Esta metodologia impede o risco de o sistema não se 
adaptar aos seus utilizadores finais. 

 
Com base nesse processo de desenvolvimento foram implementadas as 
seguintes versões prototipadas: versão inicial (descrição tridimensional do 
mundo virtual), versão intermédia 1 (implementação dos mecanismos que 
permitam  ao utilizador executar o processo de navegação de forma a 
movimentar-se no ambiente virtual), versão intermédia 2 (Implementação do 
dispositivo e dos mecanismos que permitam ao utilizador manusear a grua), 
versão intermédia 3 (implementação dos mecanismos de detecção de colisões 
que permitam ao sistema simular a interacção entre os componentes da grua e 
outros objectos da pedreira), a versão intermédia 4 (Implementação de 
mecanismos que permitam ao operador de grua interagir com o outro operador 
ajudante de manobra) e a versão intermédia 5 (Exploração de recursos 
pedagógicos).  
 
As versões prototipadas desenvolvidas tiveram um grau de aceitação bastante 
satisfatório, por parte dos avaliadores que verificaram que o SimGrua pode 
proporcionar várias vantagens no processo de ensino/aprendizagem dos   
operadores de gruas, ao nível cognitivo e psico-motor.  
 
As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do software (Java, Java3D e 
VRML) responderam de forma satisfatória aos requisitos solicitados 
inicialmente, e permitiram desenvolver um sistema, que gere comunicações 
série e paralela com dispositivos de interacção (detector de posição/orientação 
e botoneira), permite a navegação com base num sistema com seis graus de 
liberdade, gera rendering e visualização tridimensional, permite o trabalho 
cooperativo com base em programação distribuída e troca dados com um 
sistema gestor de base dados. 
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O desenvolvimento do motor de visualização, baseado num núcleo central de  
código fonte previamente produzido, demonstrou algumas vantagens e 
desvantagens. Por um lado, vários componentes do sistema puderam ser 
facilmente reutilizados, mas por outro lado, certas adequações de 
funcionalidades tiveram algumas dificuldades de implementação. Esta situação 
ficou a dever-se à não existência de documentos de suporte ao código fonte 
mais explícitos, como por exemplo diagrama de classes. 
 
A tarefa de modelação tri-dimensional do mundo virtual baseu-se numa 
metodologia de desenvolvimento que demonstrou assegurar qualidade nesse 
processo. Por outro lado, foram utilizadas directivas de optimização do mundo 
que permitiram aumentar o desempenho do seu carregamento e da sua 
visualização.  
 
A integração dos vários dispositivos periféricos no sistema (convencionais e 
não convencionais), como é o caso da botoneira e do detector de 
posição/orientação teve resultados bastante satisfatórios e foi objecto de 
aceitação por parte dos seus utilizadores. As técnicas de interacção utilizadas 
demonstraram estar adaptadas às suas funções e permitiram aos seus 
utilizadores um relacionamento mais natural e intuitivo com o ambiente virtual.  
 
O desempenho do sistema desenvolvido apresenta valores satisfatórios, no 
que concerne a um sistema interactivo, conforme se pode analisar no Apêndice 
H desta dissertação. 
 
A relação estabelecida entre o autor da tese e a equipa do Cevalor, nas fases 
de análise, concepção e avaliação foi frutuosa, permitindo que o 
desenvolvimento do SimGrua se desenvolvesse de forma harmoniosa. Por 
outro lado, o grau de satisfação que o sistema permitiu aferir, por parte dos 
utilizadores, pode constituir uma “porta” aberta para um relacionamento mais 
estreito entre a área dos ambientes virtuais e a da indústria, neste caso a 
extracção mineira de mármores.  
 

6.2 - Trabalho futuro 
 
Tendo como finalidade obter uma versão completa e funcional do SimGrua, 
que seja eficaz e usável em todos os seus requisitos, existem alguns 
elementos que ainda podem ser desenvolvidos ou melhorados. 
 
Em primeiro lugar, a versão intermédia 5 (exploração de recursos pedagógicos)  
deve ser avaliada de forma sistematizada. Para tal, deve nesta versão ser 
implementado um processo eficaz de registo vídeo das sessões de formação.  
 
Na exploração pedagógica do simulador, será importante comparar a eficácia 
dos resultados da formação, obtidos entre os operadores de grua que utilizam 
o simulador, e os operadores que se formam utilizando somente o método de 
formação tradicional. Igualmente importante será, em contexto de formação, 
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avaliar a eficácia do modelo de ensino/aprendizagem definido pelos técnicos do 
Cevalor. 
  
A comunicação entre o ajudante de manobra e o operador da grua baseia-se 
numa linguagem gestual pre-determinada e na voz humana. Pode-se 
desenvolver um módulo de software para interpretar o movimento das mãos, 
com suporte numa luva de dados e por outro lado, a voz do ajudante pode ser 
capturada digitalmente e enviada pela rede para o operador da grua. 
 
O modelo matemático do funcionamento da grua e de certos fenómenos do seu 
ambiente envolvente pode ser melhorado, com base em requisitos mais 
consistentes fornecidos pelos fabricantes de gruas. 
 
A compatibilidade do sistema com outras plataformas de hardware e de 
sistemas operativos, como por exemplo o Unix / Linux, não foi ainda testada. 
Poderão ser realizados testes de adequação funcional a esses novos 
ambientes. 
 
A integração neste sistema de óculos estereoscópicos, é um trabalho que 
poderá ser desenvolvido no futuro de forma a tornar o ambiente mais imersivo 
e facilitar a interacção do utilizador com o simulador. 
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Apêndice A – Critérios de avaliação das versões 
prototipadas 
 
 
Versão prototipada inicial: Espaço Virtual 3D 
 

• Grupo I (Grua): 
 

o Posicionamento global 
o Posicionamento dos seus componentes 
o Orientação global 
o Orientação dos seus componentes 
o Dimensão global 
o Dimensões dos seus componentes 
o Forma geométrica global 
o Formas geométricas dos seus componentes 
o Aparência visual global 
o Aparência visual dos seus componentes 

 
• Grupo II (fosso da pedreira): 
 

o Posicionamento global 
o Posicionamento dos seus componentes 
o Orientação global 
o Orientação dos seus componentes 
o Dimensão global 
o Dimensões dos seus componentes 
o Forma geométrica global 
o Formas geométricas dos seus componentes 
o Aparência visual global 
o Aparência visual dos seus componentes 
 

• Grupo III (área envolvente do fosso): 
 

o Aparência visual do piso 
o Posicionamento da protecção 
o Orientação da protecção 
o Dimensão da protecção 
o Aparência visual da protecção 
o Posicionamento do parque de blocos 
o Orientação do parque de blocos 
o Posicionamento dos blocos 
o Orientação dos blocos 
o Localização da estrada de acesso 
o Localização do armazém de apoio  
o Localização das árvores 
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• Grupo IV (outros parâmetros) 
 

o Qualidade da iluminação 
o Realismo do céu 
o Realismo da linha do horizonte 
o Percepção das distâncias 
o Percepção das dimensões dos objectos em função da distância 
o Adequação do campo de visão do observador 
o Realismo na geração de imagens na sequência de acções do 

utilizador 
 

Versão prototipada I: Processo de Navegação 
 

• Grupo I (posicionamento) 
 

o Precisão no posicionamento e na orientação do utilizador no 
mundo virtual 

o Facilidade de deslocação entre quaisquer pontos possíveis do 
mundo virtual 

o Facilidade na alteração da direcção do deslocamento 
o Adequação da taxa de refrescamento de imagens à alteração da 

movimentação do utilizador (suavidade no deslocamento) 
o Correcto contacto visual do utilizador com o monitor de 

visualização, no seu deslocamento no mundo real  
o Adequação da altura do utilizador no mundo virtual em relação à 

altura dos outros objectos 
o Utilização adequada de barreiras em relação à movimentação 
 

• Grupo II (orientação) 
 

o Precisão na orientação do ponto de vista do utilizador no mundo 
virtual 

o Facilidade na alteração da orientação do ponto de vista do 
utilizador 

o Adequação da taxa de refrescamento de imagens à alteração da 
orientação do ponto de vista do utilizador (suavidade na rotação) 

o Correcto contacto visual do utilizador com o monitor de 
visualização na rotação da cabeça 

 
• Grupo III (ergonomia / factores humanos) 

 
o Facilidade de aprendizagem 
o Facilidade do uso  
o Adaptação ao capacete 
o Percepção espacial do contexto do mundo por parte do 

observador na sua navegação 
o Adequação do enquadramento do utilizador com o monitor de 

visualização de forma a optimizar a sua visão periférica adequada 
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o Adequação dos limites espaciais do mundo físico com os do 
mundo real 

o Nível de cansaço físico e cognitivo produzido 
o Grau de satisfação do utilizador na execução destas tarefas 

 
 
Versão prototipada II : Funcionamento e manuseamento da grua 
 

• Grupo I (Características funcionais) 
 

o Correcção na implementação do diagrama de cargas 
o Correcção na implementação das velocidades de elevação 
o Correcção na implementação do curso de rotação da lança em 

torno do eixo vertical 
o Correcção na utilização dos travões 
o Realismo na oscilação dos cabos e das cargas em elevação 
o Correcção na utilização do áudio na simulação do ruído produzido 

pelo(s) motor(es)   
 

• Grupo II (utilização da botoneira) 
 

o Resposta adequada do sistema às acções do utilizador sobre 
cada botão 

o Resposta adequada do sistema no accionamento de três botões 
em simultâneo, correspondendo a diferentes tipos de movimentos 
dos componentes móveis da grua 

o Prontidão da resposta aos estímulos da botoneira 
o Nível de realismo da utilização da botoneira 

 
• Grupo III (ergonomia / factores humanos) 

 
o Facilidade de aprendizagem 
o Facilidade de uso 
o Nível de cansaço físico e cognitivo produzido 
o Grau de satisfação 

 
Versão prototipada IIl: Detecção de Colisões (gancho/pedra, gancho/parede, 
lança/parede e pedra/chão) 
 

• Grupo I (aspectos funcionais) 
 

o Precisão da colisão 
o Realismo nas consequências da colisão 

 
• Grupo II (factores humanos) 

 
o Percepção da colisão 
o Reconhecimento por parte do utilizador, da metáfora de 

acoplamento do gancho com o bloco de pedra a elevar 
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o Reconhecimento, por parte do utilizador, da metáfora de 
acoplamento da pedra ao chão 

 
Versão prototipada IV: Trabalho colaborativo entre o operador e o 
ajudante de operador 
 

• Grupo I (Interfaces ) 
 

o Adequação do interface utilizado com o operador de grua para 
recepção de informação do ajudante de manobra 

o Adequação do interface utilizado com o ajudante de manobra 
para envio de comunicação gestual 

o Adequação do interface utilizado com o ajudante de manobra 
para envio de comunicação sonora 

 
• Grupo II (sistema distribuído) 

 
o Tempo de resposta do sistema em relação às mensagens 

emitidas pelo ajudante de manobra 
o Tempo de resposta do sistema em relação às alterações 

produzidas pela acção do operador de grua no mundo do 
ajudante de operação 

o Correcção e consistência do estado dos objectos que são 
partilhados no ambiente do operador e ajudante quando alterados  

o Percepção do operador de grua das mensagens gestuais e 
sonoras emitidas pelo ajudante de manobra 

o Percepção visual do ajudante de manobra das operações 
realizadas pelo operador de grua,  

 
Versão prototipada V:  Exploração dos Recursos Pedagógicos 
 

• Grupo I (controlo de tarefas de operação) 
 

o Correcção na detecção e no registo de erros cometidos e na 
anotação dos tempos 

o Adequação das mensagens de erro nas sessões de formação 
informais 

o Clareza no registo de dados dos erros cometidos 
o Nível da qualidade da gravação vídeo de uma sessão 

 
 

• Grupo I (gestão de actividades do formador) 
 

o Adequação da estrutura da base de dados do sistema para 
registo e configuração das sessões de formação e dos dados 
pessoais dos formandos 

o Facilidade de pre-configurar sessões de formação para os 
formandos (tipo de tarefas, graus de dificuldade e condicionantes 
ambientais, entre outros parâmetros) 



 153 

o Facilidade de acesso aos dados das sessões de formação 
realizadas pelos formandos.  
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Apêndice B – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada inicial: Espaço Virtual 3D  
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 

 
Grupo I 

(Modelo da Grua) 
 
1.  
Critério: O posicionamento e orientação da grua no espaço físico da pedreira 
são correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Incorrectos 

Incorrectos mas 
com aspectos 
positivos  

Correctos 
parcialmente 

Bastante  
Correctos 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  
Critério: A forma geométrica da torre da grua virtual reproduz fielmente a da 
torre real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
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Justificação: 
 
 
 
 

 
3.  
Critério: A forma geométrica da lança da grua virtual reproduz fielmente a da 
lança real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
 Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  
Critério: A forma geométrica das escoras da grua virtual reproduz fielmente a 
das escoras reais. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 
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5.  
Critério: A forma geométrica do gancho da grua virtual reproduz fielmente a do 
gancho real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
6.  
Critério: A forma geométrica dos cabos da grua virtual reproduzem fielmente a 
dos cabos reais. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
7.  
Critério: A aparência visual da torre da grua virtual reproduz fielmente a da 
torre real. 
 
 
 
 
 



 158 

Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
8.  
Critério: A aparência visual da lança da grua virtual reproduz fielmente a da 
lança real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
9.  
Critério: A aparência visual das escoras da grua virtual reproduz fielmente a 
das escoras reais. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
     Justificação: 

 
 

 
10.  
Critério: A aparência visual do gancho da grua virtual reproduz fielmente a do 
gancho real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
11.  
Critério: A aparência visual dos cabos da grua virtual reproduz fielmente a dos 
cabos reais. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
12.  
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Critério: O movimento da lança da grua virtual reproduz fielmente a da lança 
real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Diferente 

Possui algumas 
semelhanças 

Semelhante mas 
com algumas 
diferenças 

Bastante 
Semelhante 

 
 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
 

Grupo II 
(Modelo do Fosso da Pedreira) 

 
1.  
Critério: O posicionamento e a orientação do fosso da pedreira são os 
correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectos 

Incorrectos mas 
com aspectos 
positivos  

Correctos 
parcialmente 

Bastante 
Correctos 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  
Critério: As dimensões do fosso da pedreira são apropriadas. 
 
Grelha de classificação: 
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0 1 2 3 
Completamente  
incorrectas 

Incorrectas mas 
com aspectos 
positivos  

Correctas 
parcialmente 

Bastante 
Correctas 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
 Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  
Critério: O posicionamento e a orientação do fosso da pedreira são os 
correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectos 

Incorrectos mas 
com aspectos 
positivos  

Correctos 
parcialmente 

Bastante 
Correctos 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  
Critério: A forma geométrica do fosso da pedreira está correcta. 
 
Grelha de classificação: 

0 1 2 3 
Completamente  
incorrecta 

Incorrecta mas 
com aspectos 
positivos  

Correcta 
parcialmente 

Bastante  
Correcta 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
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Justificação: 
 
 
 
 

 
5.  
Critério: A aparência visual das superfícies do fosso da pedreira está correcta. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrecta 

Incorrecta mas 
com aspectos 
positivos  

Correcta 
parcialmente 

Bastante 
Correcta 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
6.  
Critério: A posição e orientação dos patamares do fosso da pedreira são 
correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectos 

Incorrectos mas 
com aspectos 
positivos  

Correctos 
parcialmente 

Bastante 
Correctos 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 
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7.  
Critério: As dimensões dos patamares do fosso da pedreira são correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectas 

Incorrectas mas 
com aspectos 
positivos  

Correctas 
parcialmente 

Bastante 
Correctas 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
8.  
Critério: As formas geométricas dos patamares do fosso da pedreira são 
correctos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectas 

Incorrectas mas 
com aspectos 
positivos  

Correctas 
parcialmente 

Bastante 
Correctas 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
9.  
Critério: A aparência visual dos patamares do fosso da pedreira é correcta. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrecta 

Incorrecta mas 
com aspectos 
positivos  

Correcta 
parcialmente 

Bastante 
Correcta 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
10.  
Critério: A posição e a orientação dos blocos de pedra do fosso da pedreira 
são as correctas. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Incorrectos 

Incorrectos mas 
com aspectos 
positivos  

Correctos 
parcialmente 

Bastante 
Correctos 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
11.  
Critério: As dimensões dos blocos de pedra do fosso da pedreira são 
correctas. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectas 

Incorrectas mas 
com aspectos 
positivos  

Correctas 
parcialmente 

Bastante 
Correctas 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
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Justificação: 
 
 
 
 

 
 
12.  
Critério: As formas geométricas dos blocos de pedra do fosso da pedreira são 
correctas. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrectas 

Incorrectas mas 
com aspectos 
positivos  

Correctas 
parcialmente 

Bastante 
Correctas 

Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 
 

 
13.  
Critério: A aparência visual dos blocos de pedra do fosso da pedreira está 
correcta. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
incorrecta 

Incorrecta mas 
com aspectos 
positivos  

Correcta 
parcialmente 

Bastante 
Correcta 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
 

Grupo III 
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(Modelo dos objectos da área envolvente do fosso) 
 
1.  
Critério: A grade de protecção, em volta do fosso da pedreira, é adequada. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
inadequada 

inadequada mas 
com aspectos 
positivos  

Adequada 
Parcialmente 

Bastante 
adequada 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
 Justificação: 

 
 
 

 
2.  
Critério: A posição e orientação do parque de blocos são adequadas. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Inadequados 

inadequados mas 
com aspectos 
positivos  

Adequados 
Parcialmente 

Bastante 
adequados 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
3.  
Critério: O tipo de vegetação envolvente à pedreira é adequado. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Inadequado 

inadequado mas 
com aspectos 
positivos  

Adequado 
parcialmente 

Bastante 
adequado 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
4.  
Critério: O tipo de piso envolvente à pedreira é adequado. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Inadequado 

inadequado mas 
com aspectos 
positivos  

Adequado 
parcialmente 

Bastante 
adequado 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
 

Grupo IV 
(Outros parâmetros do ambiente 3D) 

 
1.  
Critério: A iluminação do mundo virtual é adequada. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Inadequada 

inadequada mas 
com aspectos 
positivos  

Adequada 
parcialmente 

Bastante 
Adequada 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 
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2.  
Critério: O utilizador tem noção do valor das distâncias entre quaisquer dois 
pontos. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Nenhuma 
 

Alguma com 
dificuldades  

Parcialmente 
 

Bastante 
 Adequada 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
3.  
Critério: O utilizador tem noção dos valores das dimensões dos objectos em 
função da distância. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Nenhuma 
 

Alguma com 
dificuldades  

Parcialmente 
 

Bastante 
 Adequada 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
4.  
Critério: O operador tem um ângulo de visão tão amplo no mundo virtual como 
tem no mundo real. 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
diferente 

diferente mas 
com aspectos 
positivos  

Igual com 
pequenas 
diferenças 

Completamente  
Igual 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 

 
 
 

 
5.  
Critério:  As imagens geradas no monitor vídeo têm uma qualidade adequada 
ao ambiente da pedreira que se pretende reproduzir. 
 
 
Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  
Inadequada 

inadequada mas 
com aspectos 
positivos  

Adequada 
parcialmente 

Bastante 
Adequada 

 
Resposta: 
 

0     1   2   3   
 
Justificação: 
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Apêndice C – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada I: Processo de Navegação  
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 
 

Grupo I 
(Posicionamento) 

 
1.  

Critério: O operador posiciona-se com facilidade na posição desejada. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos  

Correcto 
parcialmente 

Completamente  
correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: O operador desloca-se facilmente entre quaisquer dois pontos. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   
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     Justificação: 
 
 
 
 

 
3.  

Critério: O operador altera a direcção do seu deslocamento com facilidade. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: Quando o utilizador altera a sua posição, visualiza logo no monitor 
vídeo essas alterações. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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5.  
Critério: O operador tem sempre contacto visual correcto com o monitor de 
vídeo, qualquer que seja o percurso que quer tomar no mundo virtual. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
6.  

Critério: Quando o operador navega, a sua altura é proporcional à dos 
objectos do mundo virtual. 
 
Grelha de classificação: 

  
 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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7.  
Critério: O utilizador é bloqueado na sua navegação quando encontra 
barreiras físicas.  
 
Grelha de classificação: 

 
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

  
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
Grupo II 

(Orientação) 
 
1.  

Critério: O operador orienta a cabeça com facilidade para o seu ponto vista 
desejado. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos  

Correcto 
parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: O operador altera facilmente a orientação do seu ponto de vista 
quando roda a cabeça entre dois pontos. 
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Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: Quando o utilizador altera a sua orientação da cabeça, visualiza 
logo as alterações nas imagens do monitor vídeo. 
 
Grelha de classificação: 

  
 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: O operador tem sempre contacto visual correcto com o monitor de 
vídeo, qualquer que seja a orientação da cabeça definida. 
 
Grelha de classificação: 

  
 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 



 176 

 
 

Resposta: 
 

0     1   2   3   
 

     Justificação: 
 
 
 
 

 
 

Grupo III 
(Ergonomia / Factores Humanos ) 

 
1.  

Critério: O operador aprendeu a utilizar o capacete com o detector de 
posição/orientação rapidamente. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
Incorrecto 

Incorrecto mas com 
aspectos positivos  

Correcto 
parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: O capacete em conjunto com o detector de posição/orientação  
são fáceis de usar. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
 
Resposta: 
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0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: O utilizador tem percepção  do contexto do mundo virtual durante 
a navegação. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: Existe uma correspondência bem identificada entre os limites de 
navegação no mundo virtual e os respectivos limites físicos no mundo real. 
 
Grelha de classificação: 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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5.  

Critério: A utilização do capacete com o detector de posição/orientação  é 
fácil de usar. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
6.  

Critério: O utilizador cansa-se física e mentalmente durante a navegação, 
independentemente do tempo de sessão. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
7.  

Critério: O operador sente-se satisfeito com os resultados obtidos no 
processo de navegação.  
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Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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Apêndice D – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada II: Funcionamento e Manuseamento da Grua  
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 

 
Grupo I 

(características funcionais da grua) 
 
1.  

Critério:  O diagrama de cargas está correctamente implementado.  
Atenção: Os valores dos ângulos que a lança faz com o plano do chão 
estão presentes na janela do goniómetro.  
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos  

Correcto 
parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: As velocidades de elevação implementadas com base na caixa de 
velocidades estão correctas. 
Atenção: A selecção das mudanças da caixa de velocidades executa-se na 
janela do “Painel de Comandos”.  
 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
correcto 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 

     Justificação: 
 
 
 
 

 
3.  

Critério: O curso de rotação da lança em torno do eixo vertical está 
correctamente implementado. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: A oscilação dos cabos e das cargas em elevação é correcta. 
. 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas com 
alguns aspectos 

positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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5.  
Critério: O ruído produzido pelo(s) motor(es) da grua é correcto. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
 

Grupo II 
(Utilização da Botoneira) 

 
1.  

Critério: Após pressionar um qualquer botão da botoneira, o sistema virtual 
responde de forma correcta a essa acção. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
Incorrecto 

Incorrecta mas com 
aspectos positivos  

Correcta 
parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: Após pressionar três botões em simultâneo, o sistema virtual 
responde de forma correcta a essa acção. 
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Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecta mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Correcta 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: O sistema responde com uma prontidão adequada aos estímulos 
do operador, quando manuseia a botoneira 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
inadequado 

Inadequada mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Adequada 
Parcialmente 

Bastante  
Adequado 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: A forma de utilização da botoneira e as respostas obtidas neste 
sistema virtual são semelhantes no sistema real. 
 
Grelha de classificação: 

0 1 2 3 
Completamente  

diferente 
Diferente mas com 

alguns aspectos 
positivos 

Semelhante 
Parcialmente 

Bastante 
Semelhante 
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Grupo III 
(Ergonomia / Factores Humanos) 

 
1.  

Critério: A botoneira é fácil de usar / manusear quando integrada neste 
sistema. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 

 
2.  

Critério: O operador aprende a manusear a botoneira de forma rápida e 
eficaz quando esta está integrada neste sistema.  
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: O utilizador cansa-se física e mentalmente com o manuseamento 
da botoneira, independentemente do tempo de sessão. 
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Grelha de classificação: 
  

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas 

com alguns 
aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: O operador sente-se satisfeito com os resultados obtidos com o 
manuseamento da botoneira.  
 
Grelha de classificação: 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecto 
Incorrecto mas 

com alguns 
aspectos 
positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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Apêndice E – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada III: Detecção de Colisões  

(gancho/pedra, gancho/parede, lança/parede e pedra/chão) 
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 

 

Grupo I 
(Aspectos Funcionais) 

 
1.  

Critério:  A colisão entre dois objectos é detectada pelo sistema, no 
momento em que eles, efectivamente, se tocam.  
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos  

Correcto 
parcialmente 

Completamente  
Correcto 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: Na sequência da detecção de uma colisão entre dois objectos, o 
sistema responde com acontecimentos que acontecem na realidade. 
 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecto 

Incorrecto mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcto 
Parcialmente 

Completamente  
correcto 
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Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
Grupo II 

(Factores Humanos) 
 

1.  
Critério: O operador tem clara percepção do momento em que a colisão 
entre os objectos acontece.  
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Nunca tem a 
percepção 

Não tem a 
percepção clara 
mas percepciona 

pouco depois 

Parcialmente Claramente 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 

 
2.  

Critério: O operador reconhece no sistema como é que pode acoplar o 
gancho com o bloco de pedra a elevar. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Nunca Reconhece em 
situações muito 

excepcionais 

Parcialmente Completamente  
 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   
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     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: O operador reconhece no sistema como é que uma pedra é 
desacoplada do gancho. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Nunca Reconhece em 
situações muito 

excepcionais 

Parcialmente Completamente  
 

 
 

Resposta: 
 

0     1   2   3   
 

     Justificação: 
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Apêndice F – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada IV: Trabalho colaborativo entre o operador e o 
ajudante do operador 
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 

 
Grupo I 

(Interfaces) 
 
1.  

Critério: A janela com os comandos para activar a linguagem gestual no 
sistema do ajudante de operador é adequada à função. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
inadequada 

Inadequada mas 
com alguns 

aspectos positivos  

Adequada 
Parcialmente 

Completamente  
Adequada 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: A escolha do microfone utilizado pelo ajudante de manobra para 
envio de comunicação sonora para o operador de grua é correcta. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
incorrecta 

Incorrecta mas 
com alguns 

aspectos positivos 

Correcta 
Parcialmente 

Completamente  
Correcta 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 

     Justificação: 
 
 
 
 

 
3.  

Critério: A escolha da janela de visualização para reprodução da 
comunicação gestual através de um boneco animado é correcta. 
 
Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Completamente  

incorrecta 
Incorrecta mas 

com alguns 
aspectos positivos 

Correcta 
Parcialmente 

Completamente  
Correcta 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
Grupo II 

(Sistema Distribuído) 
 
1.  

Critério: Os gestos emitidos pelo ajudante de manobra são recebidos 
imediatamente no sistema do operador. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Nunca são 
recebidos 

Poucas vezes 
são recebidos 

Recebidos com 
atrasos 

Recebidos 
imediatamente  

 
 

Resposta: 
 

0     1   2   3   
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     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: Quando o operador da grua executa alguma acção no seu 
sistema, esta é imediatamente visionada no sistema do ajudante de 
operação. 
 
Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Nunca  Poucas vezes é 

visionada 
visionada 

geralmente 
Sempre 

visionada 
 

  
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  
 

Critério: Os gestos emitidos pelo ajudante de operação são correctamente 
representados no avatar do sistemas do operador da grua. 
 
Grelha de classificação: 

 
0 1 2 3 

Completamente  
Incorrectos 

Incorrectos na 
maior parte das 

vezes 

Correctos 
Parcialmente 

Completamente  
Correctos 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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4.  
Critério: O operador de grua tem uma percepção adequada das 
mensagens gestuais e sonoras emitidas pelo ajudante de manobra. 
 
Grelha de classificação: 

  
 

0 1 2 3 
Completamente  

inadequada 
Inadequada mas 

com alguns 
aspectos 
positivos 

Adequada 
Parcialmente 

Completamente  
Adequada 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
5.  

Critério: O ajudante de manobra visualiza correctamente todas as 
operações realizadas pelo operador de grua. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

 
de forma 
Incorrecta 

De forma Incorrecta 
mas com aspectos 

positivos  

De forma 
correcta 

parcialmente 

De forma 
correcta 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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Apêndice G – Inquérito de avaliação da versão 
prototipada V: Exploração dos Recursos Pedagógicos  
 
 
Instruções gerais: 

 
Registe a sua resposta colocando um X na quadrícula que melhor 
corresponde à sua opinião, para cada critério de avaliação proposto e com 
base na grelha de classificação associada. Pode fundamentar a sua escolha 
no campo de texto de título “justificação”. 

 
Grupo I 

(Controlo de Tarefas de Operação) 
 
1.  

Critério: Os erros cometidos pelo operador numa sessão de formação são 
identificados e registados correctamente. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Identificados de 
forma 

completamente  
incorrecta 

 

Identificados de 
forma 

incorrecta com 
alguns aspectos 

positivos 

Identificados de 
forma correcta com 

problemas 

Identificados de 
forma 

completamente  
correcta 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
2.  

Critério: As mensagens de erro que o sistema emite nas sessões de 
formação são adequadas à situação ocorrida. 
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
Inadequada 

Não adequada 
mas com alguns 

aspectos positivos 

Adequada 
Parcialmente 

Completamente  
Adequada 
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Resposta: 
 

0     1   2   3   
 

     Justificação: 
 
 
 
 

 
3.  

Critério: Os dados dos erros cometidos, registados na base de dados, são 
adequados em relação ao tipo de problema ocorrido 
 
Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Completamente  

Inadequados 
Não adequados 
mas com alguns 

aspectos positivos 

Adequados 
Parcialmente 

Completamente  
Adequados 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
4.  

Critério: A qualidade da gravação vídeo de uma sessão de formação é 
adequada. 
 
Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Completamente  

Inadequada 
Não adequada 

mas com alguns 
aspectos positivos 

Adequada 
Parcialmente 

Completamente  
Adequada 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 
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Grupo II 
(Gestão de Actividades do Formador) 

 
1.  

Critério: Adequação da estrutura de dados do sistema de suporte ao 
registo de sessões de formação e de dados pessoais dos formandos.  
 
Grelha de classificação: 

  
0 1 2 3 

Completamente  
Inadequada 

Não adequada 
mas com alguns 

aspectos positivos 

Adequada 
Parcialmente 

Completamente  
Adequada 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

     Justificação: 
 
 
 
 

 
2.  

Critério: Facilidade de pré-configurar sessões de formação para os 
formandos. 
 
Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Grande 

Completa 
  
 

Dificuldade mas 
com alguns 

aspectos 
positivos  

Facilidade parcial Facilidade total  
 

  
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 
 

 
3.  

Critério: Facilidade de acesso aos dados das sessões de formação 
realizadas pelos formandos. 
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Grelha de classificação: 
 

0 1 2 3 
Grande 

Completa 
  
 

Dificuldade mas 
com alguns 

aspectos 
positivos  

Facilidade parcial Facilidade total  
 

 
Resposta: 

 
0     1   2   3   

 
     Justificação: 

 
 
 

 



 199 

Apêndice H – Testes de desempenho do SimGrua 
 
Foram efectuados vários testes de desempenho do sistema, de forma a serem 
tomadas decisões, em relação aos seguintes elementos: 
 

• Método de detecção de colisões a utilizar; 
 
• Grau de detalhe gráfico do modelo tridimensional; 

 
• Influência do dispositivo de suporte à navegação utilizado; 

 
A unidade de medida, utilizada para determinar o nível de desempenho do 
sistema, foi o número de frames por segundo (FPS) que o sistema gera 
durante uma sessão de trabalho. Para tal, foi solicitado aos utilizadores a 
realização de tarefas fixas, que deveriam efectuar sem qualquer outro tipo de 
restrição. Todos os testes realizados basearam-se num número pré-
determinado de factores variantes e, também, num número pré-determinado de 
factores invariantes. Foram executadas dez medições por cada tipo de teste 
realizado (com base num factor variante próprio) e os resultados obtidos foram 
a média de frames por segundo e o respectivo desvio-padrão. Este último valor 
permite determinar qual é o nível de credibilidade dos testes efectuados. 
Valores pequenos indicam que os testes são credíveis, e valores altos 
determinam pouca credibilidade das medições efectuadas. 
 
1) Teste – Escolha do método de detecção de colisões a utilizar 
 
1.1 Pressupostos 
 

Para determinar qual o melhor método de detecção de colisões que deveria 
ser utilizado pelo SimGrua foram efectuados vários testes. Assim, foram 
implementados, inicialmente, dois métodos de detecção de colisão, 
baseados na classe WakeUpOnCollision da API Java3D. O primeiro utiliza o 
parâmetro  “USE_Bounds” e  determina a colisão, com base no volume 
envolvente aproximado do objecto. O segundo método baseia-se no 
parâmetro “USE_Geometry”, que calcula as colisões com base na 
geometria exacta do objecto. 
 
Com base numa observação empírica, verificou-se que o desempenho do 
sistema era bastante baixo, independentemente dos dois métodos 
utilizados, com a agravante do primeiro método possuir uma baixa precisão 
nos cálculos das colisões efectuadas. Assim, após se ter confirmado esta 
situação, com base em testes experimentais efectuados, foi decidido 
implementar um outro método de detecção de colisões, suportado em 
cálculos da intersecção das caixas volumétricas envolventes dos objectos 
passíveis de colisão. 
 
Foram efectuados testes com cada um dos três métodos, cada qual 
composto por dez sessões e utilizaram-se os seguintes factores invariantes:  
 



 200 

Tarefa: Colidir, acoplar e elevar uma pedra pré-determinada com 
o gancho 
Número de objectos colidíveis: 8 
Nº de polígonos da cena: 219 588 
 

O número de polígonos utilizado representa um grau de detalhe do modelo 
da pedreira, composto por um conjunto de objectos, que permitem ao 
utilizador reconhecer e interiorizar esse tipo de espaço físico. É de realçar 
que o número de polígonos escolhido representa a cena 3D com um grau 
de desempenho e de realismo adequados ao sistema, resultados esses, 
obtidos no teste “Nº aceitável de objectos gráficos presentes na cena”. 

 
1.2 Resultados obtidos 
 

Após terem sido efectuadas as dez sessões para testar cada um dos três 
métodos de colisão, obtiveram-se os seguintes resultados: 

 
Método Utilizado baseado na Média (FPS)  Desvio Padrão (FPS) 
classe WakeUpOnCollision – 
Parâmetro “USE_Bounds” 

 
5.04 

 

 
0,28 

classe WakeUpOnCollision – 
Parâmetro “USE_Geometry” 

 
4.68 

 

 
0,29 

Classes desenvolvidas pelo 
programador do SimGrua 

 
15.53 

 

 
1,55 

 
1.3 Justificação dos resultados 
 
Verificou-se que os métodos de detecção de colisões, baseados numa classe 
apropriada da API Java3D para o efeito, provocam no sistema uma grande 
degradação do seu desempenho. Efectivamente, com os valores médios 
obtidos do número de frames geradas por segundo, não é possível utilizar o 
simulador de forma interactiva. Para que tal aconteça, o sistema deverá gerar 
entre quinze a vinte e cinco frames por segundo. Posteriormente, e com base 
em documentos de outros programadores de Java3D, verificou-se que este 
problema tem existência no desenho da sua própria API. Assim, a classe que 
dá suporte às detecções de colisões corresponde a um thread, que é 
executada em paralelo com o ciclo de  rendering e com a gestão de objectos do 
tipo Behavior. Como essa thread possui uma prioridade elevada, provoca uma 
alocação demasiada de recursos do sistema, o que prejudica, de forma clara, o 
ciclo de rendering, originando uma redução do número de imagens geradas por 
segundo. 
 
Com a utilização de um método de gestão de colisões, programado pelo autor 
da tese, verificou-se que o desempenho do sistema é francamente superior. 
Para tal, o método baseia-se em cálculos de colisão somente entre os objectos 
que foram previamente definidos, como passíveis de colisão. Os métodos 
baseados em Java3D, por sua vez, fazem os testes de colisão com todos os 
objectos presentes na cena. Assim, programou-se uma classe baseada num 
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thread que efectua, em ciclo infinito, os cálculos de intersecção dos volumes 
envolventes, dos objectos determinados para o efeito. Desta forma, só se 
efectuam os cálculos necessários das detecções de colisões e o thread onde 
essas operações tem existência possui uma prioridade normal, o que não 
prejudica o ciclo de rendering. O valor médio obtido do número de frames por 
segundo, gerado pelo sistema, foi de 15,53, o que corresponde a um valor que 
permite que o sistema se enquadre na classificação de sistema interactivo. 
 
Daqui se conclui que o método de detecção de colisões que o SimGrua 
incorporou, baseou-se em classes apropriadas, programadas para o efeito, 
pelo autor da tese. 
 
2) Teste – Escolha do grau de detalhe gráfico do modelo 
tridimensional 
 
2.1 Pressupostos 
 
Para determinar qual seria o grau de detalhe gráfico do modelo tridimensional 
adequado, tomando como critério o desempenho do sistema, foram 
desenvolvidos vários tipos de testes que pretenderam testar, basicamente, dois 
tipos de elementos: o número aceitável de objectos gráficos presentes na cena 
e a influência da utilização de texturas. Para determinar o número aceitável de 
objectos gráficos presentes na cena, foram realizados dois tipos de testes 
(Teste1 e Teste2). Cada um destes tipos de testes baseou-se em diferentes 
factores variantes e foi composto por dez sessões. Para determinar a influência 
da utilização de texturas no sistema foi desenvolvido um teste (Teste3), 
também composto por dez sessões. 
 
Os testes relacionados com o critério “número aceitável de objectos gráficos 
presentes na cena” baseou-se em três factores variantes, que correspondem a 
três modelos diferentes da pedreira, cada qual com um número diferente de 
objectos. Assim, a cena da pedreira foi descrita através de três modelos 
diferentes: o completo, o intermédio e o mínimo.  
 
O modelo denominado completo possui todos os objectos que descrevem o 
ambiente da pedreira e que foram aprovados pela equipa de requisitos do 
sistema e que são: Grua, Fosso, Chão, Blocos de pedra, Parque de blocos, 
Cerca de protecção, Avatar, Armazém e Olival envolvente. Este modelo é 
descrito por 367 496 polígonos. 
 
O modelo denominado intermédio possui todos os objectos descritos no 
modelo completo, com excepção do armazém e de alguns componentes de 
suporte da estrutura da grua denominadas escoras. Este modelo é descrito por 
219 588 polígonos. 
 
O modelo denominado mínimo possui os objectos mínimos e necessários para 
descrever tri-dimensionalmente a pedreira. Assim, este modelo possui somente 
os seguintes objectos: Grua (sem escoras), Fosso, Chão e blocos de pedra. 
Este modelo é descrito por 145 548 polígonos. 
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O tipo Teste1 baseou-se nos seguintes factores invariantes:  
 

Tarefa: Colidir, acoplar e elevar uma pedra pré-determinada com 
o gancho 
Número de objectos colidíveis: 8 
Sistema de detecção de colisões: activada 
 

O tipo Teste2 surge na sequência de, empiricamente, se verificar que, após se 
processar uma colisão entre objectos, o sistema ao responder em 
conformidade, fica sem gerar imagens durante determinados períodos de 
tempo. Assim,  este tipo de teste é quase idêntico ao do tipo Teste1 com a 
diferença que a tarefa a realizar não pressupõe a ocorrência de nenhuma 
colisão.  
 
O tipo Teste2 baseou-se nos seguintes factores invariantes:  

 
Tarefa: Deslocar o gancho até um bloco de pedra do fundo da 
pedreira, mas sem efectuar colisão com ela 
Número de objectos colidíveis: 8 
Sistema de detecção de colisões: activada 
 

O tipo Teste3, que pretende estudar a influência da utilização das texturas no 
desempenho global do sistema, baseia-se nos seguintes factores variantes: 
modelo com texturas e modelo sem texturas. Os factores invariantes utilizados 
foram os seguintes: 
 

Tarefa: Colidir, acoplar e elevar uma pedra pré-determinada com 
o gancho 
Nº de Polígonos: 219 588 
Número de objectos colidíveis: 8 
Sistema de detecção de colisões: activada 

 
2.2 Resultados obtidos 
 

Com base nos pressupostos anteriores, mostram-se, em baixo, os resultados 
obtidos com os três tipos de testes. 

 
Teste1: 
Modelo Nº de Polígonos Média (FPS)  Desvio Padrão (FPS) 
Mínimo 145 548 33,39 1,70 
Intermédio 219 588 15,33 1,55 
Completo 367 496 12,45 0,37 
 
Teste2: 
Modelo Nº de Polígonos Média (FPS)  Desvio Padrão (FPS) 
Mínimo 145 548 36,27 2,32 
Intermédio 219 588 18,66 1,37 
Completo 367 496 15,90 1,96 
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Teste3: 
Modelo Média (FPS)  Desvio Padrão (FPS) 
Sem texturas 15,74 1,84 
Com texturas 15,53 1,55 
 
2.3 Justificação dos resultados 
 
Com base no teste1 verificou-se, como seria de esperar, que os modelos com 
o menor número de polígonos proporcionam ao sistema melhor desempenho. 
Pela análise desses valores, verifica-se que o modelo completo proporciona ao 
sistema uma geração de um número de frames por segundo (fps) inferior às 
quinze fps que permitem classificar o sistema de interactivo. Como tal, este 
modelo não deverá ser utilizado pelo simulador. Como o modelo intermédio 
gera um número de frames por segundo superior a 15 e possui um conjunto de 
objectos  mais detalhado e realista do que o modelo mínimo, deverá então, ser 
esse o utilizado nas sessões de simulação. 
 
O teste2 permitiu verificar que, mesmo que o sistema tenha o mecanismo de 
detecção de colisões activadas, mas em que não ocorra efectivamente 
nenhuma colisão, todos os três modelos proporcionam interactividade ao 
sistema.  Estes resultados vêm provar que, na sequência de uma colisão, por 
exemplo, entre o gancho e um bloco de pedra, o sistema degrada claramente o 
seu desempenho. Isto ocorre, quando após a ocorrência da colisão, o sistema 
responde com uma determinada acção, que implica alterações no interior do 
grafo da cena. Esta operação entra em conflito com o sincronismo do ciclo de 
rendering, prejudicando, durante alguns momentos, o desempenho do sistema. 
Estes últimos resultados permitem concluir que o modelo completo poderá ser 
utilizado em determinadas circunstâncias, sem que o mesmo coloque em 
causa a interactividade do sistema.  
 
O teste3 permite concluir que a utilização de texturas no sistema não prejudica 
o desempenho geral do sistema. 
 
Assim, conclui-se que, preferencialmente, poderá ser usado, como modelo tri-
dimensional do sistema, o modelo intermédio e contendo todas as suas 
texturas. O modelo completo poderá, em determinadas circunstâncias, ser 
utilizado, visto ser só após a ocorrência das colisões que o sistema perde a sua 
capacidade interactiva. 
 
3) Teste – Influência do método de navegação utilizado 
 
3.1 Pressupostos 
 
Pretendeu-se com este estudo verificar qual é o nível de influência, que o 
dispositivo de suporte à navegação utilizado tem no desempenho geral do 
sistema. Assim, os dois dispositivos de navegação estudados são o rato e o 
detector de posição/orientação Polhemus. 
 



 204 

Os dois tipos de testes realizados reflectem os dois factores variantes 
utilizados: rato e detector posição/orientação. Cada tipo de testes foi composto 
pela realização de dez sessões de utilização. 
 
Os factores invariantes utilizados foram os seguintes: 
 

Tarefa: Colidir, acoplar e elevar uma pedra pré-determinada com 
o gancho 
Nº de Polígonos: 219 588 
Número de objectos colidíveis: 8 
Sistema de detecção de colisões: activada 

 
 
3.2 Resultados obtidos 
 

Após terem sido efectuadas as dez sessões para testar cada um dos dois 
modelos de navegação, foram obtidos os seguintes resultados: 

 
Processo de navegação Média (FPS)  Desvio Padrão (FPS) 
Rato 18,61 2,57 
Detector de Posição/Orientação 15,53 1,55 
 
 
3.3 Justificação dos resultados 
 
Pelos resultados obtidos, verifica-se que o sistema, utilizando o rato como 
dispositivo de navegação, gera, em média mais 3 frames por segundo do que 
utilizando o detector de posição/orientação. Este facto justifica-se por duas 
ordens de razão. Em primeiro lugar, o sistema, quando utiliza o detector de 
posição, tem um thread em ciclo infinito que recebe os valores dos 6 graus de 
liberdade e processa-os (atenuação com o filtro passa-baixo e geração dos 
quaterniões) de forma a gerar os valores da posição/orientação do utilizador na 
cena. Em segundo lugar, os valores gerados no passo anterior são recebidos 
por um controlador de eventos da classe Behavior, que gere as resposta do 
sistema com base num evento do tipo WakeupOnElapsedTime, que é activado 
em períodos de tempo de 50 ms. Estes dois processos entram em 
concorrência com as fases do ciclo de rendering,  retirando-lhe recursos do 
sistema e, consequentemente, provocando uma degradação do desempenho 
do mesmo. Por outro lado, o mecanismo de gestão dos eventos do rato 
baseiam-se em respostas às acções físicas efectivamente realizadas pelos 
seus utilizadores, não advindo daí qualquer perda de desempenho para o 
sistema. 
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Apêndice I – Modelo de Entidade / Relacionamento da 
Base de Dados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1- Diagrama de Entidade / Relacionamento 
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