
Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 
 

 

 

 

 

 

FACULDADE FARIAS BRITO 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO  

 

 

 

 

THIAGO ALLAN SOBREIRA LEITE 

 

 

 

 

 

Análise de Técnicas de Imersão e Realidade 

Aumentada em Ambiente de Jogos Eletrônicos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

2014 



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

2 

 

 

THIAGO ALLAN SOBREIRA LEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Técnicas de Imersão e Realidade 

Aumentada em Ambiente de Jogos Eletrônicos  
 

 

 

 

Monografia apresentada para obtenção dos créditos da disciplina 

Trabalho de Conclusão do Curso da Faculdade Farias Brito, 

como parte das exigências para graduação no Curso de Ciência 

da Computação. 

 

Orientador: Ricardo Brito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

2014 



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

3 

 

Análise de Técnicas de Imersão e Realidade 

Aumentada em Ambiente de Jogos Eletrônicos  
 

 

 

 

THIAGO ALLAN SOBREIRA LEITE 

 

 

 

 

NOTA: FINAL (0 –10): _______ 

 

 

 

 

Data: ___/____/________ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

________________________ 

Ricardo Brito  

(Orientador) 

________________________ 

Sérgio Yunes 

(Examinador) 

________________________ 

Daniel Matos 

(Examinador) 



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

4 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho analisa os hardwares e técnicas utilizadas para o aumento de imersão 

em jogos eletrônicos. Existem muitas vantagens oferecidas nessas tecnologias, como 

tempo de resposta, precisão e fácil manuseio. Em função desses fatores, começa a 

surgir a necessidade de um estudo para identificar as melhores técnicas ou hardwares 

necessários para alcançar um nível de imersão superior para o jogador. Por meio de 

testes físicos, foi realizada uma análise de tais ferramentas com o intuito de obter uma 

melhor compreensão de quais destas melhor aproximam o jogador da imersão total no 

jogo. 

 

Palavras chave: Imersão, Realidade aumentada, Oculus Rift, Playstation Move, 

Nintendo Wii. 
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Introdução  

 

Nos últimos anos as empresas de entretenimento de jogos eletrônicos têm 

procurado suprir as necessidades dos jogadores com a implantação de novas 

tecnologias. Nesse mercado, não é suficiente apenas que o produto seja bem feito. O 

mesmo precisa competir pela atenção dos usuários com seus concorrentes da 

indústria. Por esse motivo, tais empresas procuram novos modelos e tecnologias para 

deixar seus jogos cada vez mais reais. 

Desde que os jogos eletrônicos começaram a ser desenvolvidos, sempre 

houve uma busca no sentido de aproximar o jogador a uma maior sensação de 

realidade e de pertinência ao mundo a ser visitado virtualmente. Prender a atenção do 

usuário tem sido cada vez mais fácil graças a gráficos detalhados, sons de alta 

qualidade, movimentos próximos aos reais, dentre outros. Mesmo em jogos com 

características de cartoon, onde objetos inanimados são ‘humanizados’, tende-se a 

procurar deixá-los com um formato mais aproximado do mundo real. 

Os mundos virtuais podem ser espaços de aprendizagem muito eficazes. O 

ambiente é gerado, em vez de contextual, o que permite sua utilização em quase 

todas as áreas e disciplinas (BURKLE, Kinshuk, 2009). Além disso, mundos virtuais 

também providenciam socialização, entretenimento e um laboratório para trabalhos 

colaborativos. (DUNCAN, Ishbel, 2009). 

Os recursos necessários para se realizar essa imersão estimulam a indústria 

de jogos e muitas respostas têm sido encontradas com o decorrer dos anos. Óculos 

de realidade virtual e controles de ultima geração são uma dessas respostas em 

relação a hardwares de realidade aumentada o que, junto com novas engines mais 

poderosas, deixam mais fácil a aproximação do mundo real ao digital. 

Com o crescimento do mercado de jogos, novas tecnologias foram criadas 

para melhorar a interação jogador-jogo. Muitas dessas tecnologias foram 

desenvolvidas para aprimorar os jogos, desde criação de controles interativos com 

sensores de movimentos, ate óculos de realidade aumentada. 

Algumas dessas tecnologias criadas não tem sido necessariamente um 

sucesso para o desenvolvimento da imersão, mas, ainda sim, podem trazer 

aprimoramentos interessantes. Tais aprimoramentos podem ser utilizados em futuros 

projetos para criar hardwares mais avançados. 

Originalmente é preciso entender o conceito de imersão e seus diferentes 

significados para poder comparar ao ambiente de jogos. O conceito de ‘imersão’ no 

ambiente de jogos eletrônicos significa “(...) a sensação de estar cercado por outra 
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realidade que toma toda a nossa atenção, todo o nosso aparato perceptual (...)” 

segundo Janet Murray (1997), ou seja, criar uma realidade diferente e prender a total 

atenção do usuário nela, na sensação de estar em outro meio que não no estado atual 

(FERREIRA, OLIVEIRA, 2011). 

De acordo com o game designer Ernest W. Adamns (2004), imersão pode ser 

dividida em três categorias: 

• Imersão tática: quando o jogador realiza operações táticas e se percebe 

dentro do jogo enquanto aperfeiçoa suas ações que resultam em 

sucesso; 

• Imersão estratégica: está associada com o desafio mental. Um exemplo 

disso é o que os jogadores de xadrez sentem ao escolher uma decisão 

correta entre a ampla gama de possibilidades; 

• Imersão narrativa: quando o jogador se sente fortemente envolvido com a 

história de forma semelhante ao que é experimentado durante a leitura de 

um livro ou assistindo a um filme. 

Para criar uma sensação de imersão total, os cinco sentidos devem perceber o 

ambiente digital para ser fisicamente real (FERREIRA, 2007). As tecnologias atuais 

podem simular alguns desses sentidos através de displays visuais (visão), sons de 

cerque-acústicas (auditivo) e controles em gerais (tato), mas estes são apenas alguns 

dos requisitos necessários. Uma vez que os sentidos do jogador são enganados e 

acredita-se que o meio digital é algo real, o utilizador deve então ser capaz de interagir 

com o ambiente gerado de forma natural e intuitiva. Várias tecnologias de imersão, 

como controles gestuais ou rastreamentos de movimento (Kinect do Xbox 360, por 

exemplo) e visão computacional (Oculus Rift) são capazes de trazer a interação 

necessária do usuário ao mundo digital. 

Os trabalhos de Ferreira (2007) e Adams (2013) sobre imersão nos jogos 

apresentam diversos fatores para alcançar tal imersão. Alguns deles são: 

• Um tempo de resposta baixo em relação ao movimento do jogador no 

mundo real em comparação ao mundo virtual; 

• Resposta um por um (Response One by One), que é o quão 

semelhante à ação realizada pelo usuário é apresentada no jogo; 

• Gráficos de qualidade, como, por exemplo, a utilização de texturas de 

alta definição ou a utilização de modelos 3D com mais polígonos; 

• Historia bem apresentada ao usuário. 

Levando em consideração os dois primeiros fatores, tempo de resposta e 

resposta um por um, define-se a direção utilizada por este trabalho, ou seja, testes nas 
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tecnologias mais famosas da atualidade para serem analisadas detalhadamente em 

questão de tempo de resposta e aproximação do virtual com o real.  

Após uma breve visualização nas novidades da indústria de jogos, afirma-se 

que é necessária uma pesquisa para apontar quais tecnologias devem ser estudadas 

com mais detalhes devido à importância de cada uma. Esse estudo será um dos 

objetivos desse trabalho, onde, depois de demonstrada tais tecnologias, serão feitas 

as comparações entre elas. Tais comparações devem se basear nas similaridades das 

técnicas usadas ou que possuam objetivos em comum como, por exemplo, uma 

imagem que está sendo passada para o jogador. 

Brooks (1999, p. 16) afirma que para que um sistema seja considerado de 

realidade virtual, alguns parâmetros devem estar presentes, um deles é que o 

hardware possua um sistema de rastreamento, que forneça continuamente a posição 

do usuário.  

Nesse trabalho serão analisados os hardwares Oculus Rift, Playstation Move e 

o controle do Nintendo Wii. O motivo dessa escolha foi que tais hardwares, além de 

possuírem, parcial ou totalmente, foco na captura de um determinado tipo de 

movimento, podem ter suas tecnologias adaptadas para captura de movimentos de 

outras naturezas. Dessa forma, assim como a tecnologia do controle do Nintendo Wii 

pode ser adaptada para capturar movimentos realizados pela cabeça do usuário, o 

Oculus Rift pode ser utilizado para capturar movimentos das mãos, desde que ambos 

sejam modificados para tais fins. 

Outro hardware bastante importante na atualidade quando se fala de captura 

de movimento é o Kinect, que é um sensor de movimento desenvolvido para o Xbox 

360 e Xbox One, mas o mesmo ficará de fora dessas análises porque, além de não 

apresentar as características descritas no parágrafo anterior, não possui tanta 

semelhança com os demais hardwares escolhidos no presente trabalho. 

No capitulo 3 serão apresentados os testes realizados com as tecnologias 

apresentadas. Tais testes foram denominados teste de tempo de resposta e teste de 

rotação, tendo seu foco na diferença entre o instante do movimento do usuário e do 

tempo de reação para que o software realize o mesmo movimento. 

O primeiro teste pode ser realizado graças a uma câmera posicionada tanto na 

tela onde o jogo estará sendo executado quanto no hardware. A comparação será feita 

em frames, e não em milésimos de segundos. Enquanto isso, o segundo teste é 

realizado com a ajuda de um dispositivo auxiliar planejado para executar movimentos 

específicos para cada teste. Serão criados gráficos de comparação entre os 

hardwares, mostrando como se comporta a captura de movimento depois de certas 

quantidades de movimentos, variando sua velocidade. 
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Já no capitulo 4 será apresentada a conclusão da pesquisa com os resultados 

finais detalhadamente, realizando a comparação e apresentando os casos em que os 

hardwares poderão ser utilizados de maneira mais efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

10 

 

1. Jogos e Hardwares de Realidade Aumentada 

 

A indústria de entretenimento tem crescido vastamente nos últimos anos. 

Filmes, seriados ou programas de televisão têm arrecadado lucros para as grandes 

empresas de entretenimento e, por isso, tem sido se expandido em todo o mundo. 

Atualmente os jogos tem seguido o mesmo passo que tal segmento, tendo crescido de 

forma mais acentuada nos últimos anos do que qualquer outra indústria de 

entretenimento. 

Um exemplo disso é o lançamento do jogo Grand Theft Auto V que quebrou 

seis recordes de vendas desde seu lançamento de acordo com o Guinness Book. O 

jogo da Rockstar lançado nos Estados Unidos em 17 de setembro de 2013 (e 19 do 

mesmo mês no Brasil) tem o recorde de produto de entretenimento com maior 

arrecadação em 24 horas e que mais rápido alcançou um bilhão de dólares em 

vendas. O mesmo jogo vendeu 11,21 milhão de unidades em apenas um dia, 

alcançando 815,7 milhões de dólares. O valor de um bilhão foi alcançado em três dias 

após o lançamento. Isso traz um grande interesse nas indústrias na criação de jogos 

para acarretar tais lucros (GLOBO, 2013). 

Antes, os jogos possuíam à sua disposição apenas objetos geométricos 

simples para representar objetos reais em um ambiente 3D. Os desenvolvedores 

tinham que usar técnicas diferentes para representar tais objetos sem forçar o 

processamento do computador ou console, o qual era bastante limitado. Alguns 

utilizavam imagens 2D para fazer seus objetos, outros usavam modelos low poly 

(modelos 3D são formados de polígonos triangulares para compor sua estrutura, 

modelos que possuem uma menor quantidade de polígonos são chamados de low 

poly). Atualmente isso tem sido uma preocupação menor, já que os computadores 

conseguem processar muitos polygons (quanto mais polígonos na tela, maior o 

processamento de dados e, com o avanço da tecnologia, os computadores tem 

melhorado nesse requisito). Isso possibilita o desenvolvimento de técnicas com outros 

objetivos, como as de manipulação e interação do mundo virtual, como a da própria 

exibição do mesmo. 

Nas últimas décadas, a realidade virtual tem sido alvo de ficção científica em 

grandes filmes. Criar ou usar uma tecnologia que possa simular um mundo diferente 

sem ter que sair de sua casa tem sido o sonho de muitas pessoas. A criação de outra 

realidade ou de aventuras através de jogos é algo buscado pelos desenvolvedores 

desde que estes começaram suas criações. Fazer com que o jogador se sinta mais 

imerso tem sido cada vez mais possível graças a gráficos de ultima geração, efeitos 
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sonoros claros e histórias envolventes, mas não tem sido o suficiente para 

surpreender o público jovem, que exige cada vez mais para seu entretenimento. 

Pode-se dizer que o crescimento do gênero de jogos na sociedade, atualmente 

uma das formas mais lucrativas de entretenimento, fez com que muitas empresas de 

jogos e de entretenimento gastassem cada vez mais de suas economias a procura de 

melhorar seus produtos. Um motivo disso é que os lucros dos jogos têm superado, em 

muito, os lucros dos filmes, por exemplo. Mais lucro significa mais interesse, isso 

acarreta em um desenvolvimento mais acentuado e na busca de novos hardwares 

como na utilização de softwares utilizados nessa área. 

Devido à elevada competição entre desenvolvedores de jogos, foi necessário 

criar novas maneiras de impressionar o público Gamer, o que acarretou na criação de 

pequenas empresas que acabam criando novas tecnologias que tem sido a base para 

uma nova geração de hardwares ou softwares para a imersão dos jogadores. Um 

exemplo disso é o Oculos Rift, que revive a tecnologia usada em óculos de realidade 

virtual e o traz para os tempos atuais com muitas melhorias. 

Uma apresentação detalhada das mais recentes técnicas usada pelas 

empresas pode ser importante para criar um foco melhor nas tecnologias. Tal foco 

pode trazer benefícios ao mercado de jogos. Mostrar como uma empresa faz para 

diminuir a latência de um controle interativo faz com que as próximas desenvolvedoras 

peguem tal técnica e aprimorem-na, criando assim um ciclo de desenvolvimento em 

prol das inovações. 

Um exemplo disso é a técnica usada pelo Oculus Rift para a apresentação da 

tela. Ela faz com que o campo de visão desse hardware seja semelhante ao do olho 

humano, capturando ate 90º na horizontal. Sem o uso da tal técnica, é possível 

apenas metade disso em hardwares semelhantes. 

Após as criações de tais tecnologias, as indústrias passaram a precisar de um 

feedback dos jogadores e pesquisadores para a criação de novas tecnologias. Esse 

feedback será usado para a atualização de seus hardwares para suprir a necessidade 

de aumentar a imersão nos jogos. Isso motiva um estudo dos hardwares e das 

técnicas usadas por eles para usá-las como base de desenvolvimento de próximas 

tecnologias. 

 

1.1. Frames por Segundo 

 

Frames por segundo, ou frequência de frames, é a taxa em que um aparelho 

reproduz imagens consecutivas únicas. O termo frame é utilizado para referenciar 

cada uma dessas imagens, o mesmo é usado em câmeras de vídeo, computação 
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gráfica e sistemas de captura de movimento. Sua abreviação FPS é mais 

frequentemente utilizada, mas também pode ser conhecida como hertz (Hz) em 

monitores. 

O olho humano tem a capacidade de identificar a mudança nos frames e criar a 

ilusão de continuidade quando os frames são trocados rapidamente. Com isso em 

mente, foram realizados estudos para identificar quantos frames por segundo são 

necessários para se obter uma continuidade ininterrupta das imagens em movimento 

no computador 

Há um equívoco comum que os nossos olhos só conseguem interpretar 30 frames 

por segundo. Este equívoco é causado por causa dos primeiros filmes que evoluíram 

para serem executados em 24 frames por segundo, o que tem sido o padrão para 

quase um século. (BRAND, 2001). Na realidade, essa taxa pode chegar a 60 FPS ou 

até mesmo a 120 FPS (BRAND, 2001) com resultados mais suaves na apresentação 

das imagens. 

 

1.2. Teste de Tempo de Resposta 

 

Existem alguns fatores importantes para aumentar o nível de imersão do usuário. 

Um deles é que as ações realizadas pelo jogador sejam simuladas o mais rápido 

possível no mundo virtual. Tal fator pode ser chamado de atraso de resposta, ou LAG 

(Latency at Game). 

Como o tempo de resposta é um dos focos desse trabalho, foram realizados testes 

de LAG em todos os hardwares apresentados anteriormente. Esse teste foi realizado 

da seguinte maneira: 

• Uma câmera que consegue capturar até 320 frames por segundo foi 

posicionada para que possa gravar a ação do jogador. Essa mesma câmera 

também grava a tela em que o jogo está sendo reproduzido. 

• O jogador realiza o movimento e a câmera armazena os dados. 

• Depois da captura, foi realizado o estudo da gravação. Esse estudo foi feito 

frame a frame, identificando quantos foram perdidos desde o início do 

movimento do usuário até o movimento realizado dentro do jogo. 

 

1.3. Coordenadas Cartesianas e as Dimensões dos Jog os 

 

Os jogos de computadores se utilizam do sistema de coordenadas cartesianas 

para auxiliar na criação de seus mundos virtuais. Esse sistema de coordenadas 
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especifica cada ponto na forma de um plano de coordenadas que pode variar em 

várias dimensões. Essas variações são: 

• Uma dimensão. Representada por uma linha, mas não muito utilizada no 

ambiente de jogos; 

• Duas dimensões ou bidimensional. Representada pelos eixos X e Y, o 

que é geralmente utilizado em jogos 2D; 

• Três dimensões ou tridimensional. Representada pelos eixos X, Y e Z, 

utilizada em jogos 3D. 

Os jogos bidimensionais ou 2D, foram os primeiros a serem desenvolvidos por 

causa das limitações encontradas relacionados ao processamento das máquinas da 

época. Utilizando-se de técnicas artísticas para simular efeitos de profundidade, 

muitos jogos necessitavam apenas desses dois eixos para criar seu mundo virtual.  

Com o desenvolvimento de hardwares superiores e com processadores mais 

complexos, as desenvolvedoras começaram a criar jogos utilizando as três dimensões 

do eixo, daí o nome tridimensional ou 3D. Nessa era começaram a aparecer modelos 

3D de polígonos e técnicas que mantinham gráficos bidimensionais, mas ao invés de 

se utilizar de técnicas artísticas de simulação de profundidade, começou-se a usar o 

eixo Z para isso. 

Um exemplo da utilização dos eixos nos jogos é: 

• O eixo X pode ser utilizado para movimentação horizontal (esquerda e direita) 

no mundo virtual; 

• O eixo Y representa o eixo vertical, identificando a variação de altura do objeto; 

• O eixo Z representa a profundidade ou distância do objeto da câmera. 

 

1.4. Teste de Aproximação do Tempo Real do Virtual 

 

Outro fator de grande importância para alcançar uma imersão superior do jogador 

é o quão próximo suas ações são representadas no mundo virtual. Para conseguir 

isso, precisa-se que o hardware ou a tecnologia utilizada seja capaz de simular as 

ações do usuário no mundo virtual. 

Para conseguir essa simulação, os hardwares precisam da capacidade de capturar 

movimentos rotacionais e nos eixos X, Y e Z. Tendo isso em mente, foram realizados 

testes individuais para cada um dos hardwares estudados nesse trabalho, onde o 

resultado de cada teste pode ser avaliado com maior facilidade. 
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O primeiro teste que foi realizado foi o Teste Tridimensional ou X, Y e Z que 

trabalha na capacidade do hardware de capturar movimentos realizados nos eixos por 

um período prolongado. O teste foi realizado da seguinte maneira:  

• O hardware é posicionado em um dispositivo projetado para realizar 

movimentos em um eixo, repetidamente e em velocidades variadas. O 

funcionamento de tal dispositivo será melhor explicado no Capítulo 3. 

• A cada limite que o hardware alcança em um eixo (por exemplo, quando o 

hardware sai da posição 0 e alcança a posição 10 no eixo X), é realizada uma 

captura de imagem da posição final no mundo virtual; 

• Essa ação é repetida por alguns minutos (o teste foi realizado por 1, 5 e 10 

minutos); 

• Depois de realizadas todas as capturas sobrepõem-se as imagens e 

posicionam-se os pontos para cada posição final, podendo identificar o quanto 

se distanciou a posição do X1 do Xn (última captura de imagem realizada). 

Como o Oculus Rift não possui um sistema de captura nos eixos, ele ficou de fora 

nesse teste. 

O segundo teste realizado foi o “Teste 180 graus” ou “Teste de Rotação”, cujo 

objetivo era identificar e estudar os movimentos realizados pela rotação dos 

hardwares. Esse teste também foi realizado por um período prolongado o que facilitou 

a retirada de resultados. Detalhes de como foi construído o teste:  

• O hardware foi posicionado em um dispositivo projetado para realizar 

movimentos de 180º repetidamente e em velocidades variadas. O 

funcionamento de tal dispositivo será melhor explicado no Capítulo 3. 

• Sempre que o hardware alcançar os graus 0 ou 180, uma captura de imagem é 

realizada, identificando a posição no jogo; 

• Essa ação é repetida por alguns minutos (o teste foi realizado por 1, 5 e 10 

minutos); 

• Apos o término dos testes, sobrepõem-se as imagens e colocam-se pontos nas 

posições de cada resultado da imagem, podendo, então, identificar o quanto os 

graus do início do teste do final se distanciaram. 

 
TESTE DE TEMPO 

DE RESPOSTA 

TESTE X, Y E 

Z 
TESTE DE ROTAÇÃO 

OCULUS RIFT x  x 

PLAYSTATION 

MOVE 
x x x 

NINTENDO WII x x x 
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Tabela 1 – Tabela que mostra de quais testes cada hardware irá participar. 

 

 

2. Ferramentas de Realidade Aumentada 

 

2.1. Oculus Rift 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Demonstração frontal e traseira do Oculus Rift (FERREIRA, 2013). 

 

Inicialmente financiado por uma campanha de Kickstarter, o Oculus Rift, 

ilustrado na Figura 1, é um hardware head-mount de realidade virtual que promete 

levar a realidade aumentada ao próximo nível. Tal equipamento está sendo 

desenvolvido pela Oculus VR e já esta disponível em versões de desenvolvedor para 

ser comprado. 

O Oculus Rift possui tanto técnicas de visualização quanto de interação. Ele 

interage com o mundo virtual enquanto exibe a mesma imagem para o jogador. Um 

dos focos desse hardware é simular a visão humana, fazendo com que, quando 

utilizado, toda a visão seja completa pela tela, diminuindo a visibilidade de partes 

pretas. 

O Oculos Rift possui uma tela LCD brilhante com uma profundidade de cor de 

24 bits por pixel de sete polegadas. Sua tela faz com que o 3D estereoscópico simule 

uma visão próxima do normal, com um campo maior que 90º na horizontal (110º na 

diagonal), mais que o dobro do campo de visão da maioria dos hardwares 

concorrentes, conforme exemplificado na Figura 2, o que é uma das principais 

qualidades desse hardware. É um foco preencher todo o campo de visão do usuário, 

bloqueando o mundo real para criar uma forte imersão (MATULEF, 2012). 

(a) Oculus Rift. (b) Visão das lentes  do Oculus Rift. 
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Figura 2 - Visão demonstrativa do campo de visão do Oculus Rift (FERREIRA, 2013).  

   

A resolução do aparelho é de 1280 x 800 (proporção de 16:10), o que leva a 

enxergar efetivamente 640 x 800 por olho (proporção de 04:05). Os desenvolvedores 

pretendem aumentar a resolução para pelo menos 1920 x 1080 para a versão final do 

consumidor. A visão criada pelo Oculus Rift é uma imagem distorcida para “dentro”, 

veja a Figura 3, que é corrigida pelas lentes do hardware, gerando uma imagem em 

“esfera” para cada olho.  

 
Figura 3 – Demonstração de uma visão para “dentro”.  

 

Esse hardware utiliza uma combinação de giroscópios de três eixos, 

acelerômetros e magnetômetros, que fazem com que seja possível uma absoluta 

captura de movimento da cabeça sem desvios. O principal componente do hardware é 

a placa Oculus Tracker V2, que foi desenvolvido por encomenda e otimizada para uma 

taxa de atualização de1000 Hz (IFIXIT, 2013). O peso atual do headset é de 

aproximadamente 379 gramas, mas não inclui o peso dos fones de ouvido. 

Richard Eisenbeis, membro da Kotaku, realizou testes com o Oculus Rift para 

estudar seus efeitos no jogador em sessões prolongadas de jogo. Após vários testes, 

ele chegou a seguintes conclusões: 
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• Não basta que os jogos sejam adaptáveis a óculos de realidade virtual, é 

necessário que a interação com o jogo seja desenvolvido com esse tipo 

de utilização em mente, de maneira a reduzir o cansaço visual em 

sessões de jogo longas.  

• Também é necessário que o hardware esteja ao mesmo nível do 

software.  

A Oculus Vr irá apresentar uma resolução maior que a atual e com uma 

latência menor que a de 30ms a 50ms para a versão de consumidor (FERREIRA, 

2013). 

 

2.2. Playstation Move 

 

O Playstation Move é o controle criado pela Sony Computer Entertainment 

(SCE) que possui sensores de movimento e foi lançado inicialmente para o console 

Playstation 3. Esse hardware utiliza de sensores internos localizados na varinha para 

detectar movimentos e, para localizar a posição da mesma, o hardware utiliza uma 

webcam, a Playstation Eye. 

A técnica utilizada pela empresa se divide em dois controles: O Motion 

Controller (controle de movimento) e o Navigation Controller (controle de navegação). 

 

• Controle de movimento. 

 

O controle de movimento, ou motion controller, é o principal componente do 

Playstation Move. Ele consiste em uma varinha que permite com que o usuário interaja 

com o console, que possui uma câmera na frente que captura o movimento e a 

posição do dispositivo.  

O controle de movimento possui uma esfera na cabeça que tem a capacidade 

de brilhar em toda a gama de cores de RGB, utilizando-se de diodos emissores de luz 

(LEDs).  Com base nas cores apresentadas no ambiente fisico do usuário, capturada 

pela câmera, o sistema seleciona dinamicamente uma cor para a esfera que pode ser 

distinguido do resto da cena. A luz colorida serve como um marcador ativo, cuja 

posição pode ser rastreada ao longo do campo de visão da câmera. A forma esférica 

uniforme e o conhecimento do tamanho da mesma permite que o sistema determine a 

distancia do usuário até a câmera, permitindo, assim, a posição do controlador a ser 

rastreado com bastante precisão. Esse cálculo de distancia utilizando a esfera permite 
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com que o controle opere com mínima latência, ao contrario de outras técnicas 

baseadas em câmera utilizadas pelo Playstation 3 (IFIXIT, 2013). 

O dispositivo possui um par de controles inerciais: Um acelerômetro linear e um 

sensor de velocidade angular, ambos de três eixos, que são usados para controlar a 

rotação e o movimento geral do dispositivo. Um magnetômetro interno é utilizado para 

calibrar a orientação do usuário em relação ao campo magnético da Terra e é utilizado 

para ajudar na correção de alguns erros dos sensores inerciais. Tais sensores podem 

ser usados para a navegação estimada, já que em alguns casos a câmera não é o 

suficiente para determinar a posição do controle, como, por exemplo, quando o 

usuário obstrui a visão do dispositivo (IFIXIT, 2013). 

 

• Controle de navegação. 

 

O controlador de navegação do Playstation Move, originalmente chamado de 

sub controle, é um controle suplementar projetado para uso conjunto do Motion 

controller para certos tipos de jogabilidade, similar ao controle remoto do Nintendo Wii. 

Ele replica a principal funcionalidade do lado esquerdo de um controle do Playstation 3 

padrão. O dispositivo apresenta uma alavanca analógica, um D-Pad e 2 gatilhos 

analógicos entre outros botões.  

 

2.3. Nintendo Wii 

 

O controle do Wii, também conhecido como o WiiMote, é o controlador primário 

do console Wii, da Nintendo. Uma das principais características do Wii Remote é a sua 

capacidade de detecção de movimento, permitindo ao usuário interagir e manipular 

itens do mundo virtual através de gestos. Isso é possível graças ao uso de tecnologias 

como o acelerômetro e o sensor óptico. 

O WiiMote captura a luz da Barra Sensora, que permite o uso consistente, 

independente do tipo ou tamanho da televisão. A Barra Sensora tem cerca de 20 cm 

de comprimento e possui LEDs infravermelhos. A barra pode ser posicionada em cima 

ou abaixo da televisão, mas deve ser centralizado. O controle não precisa apontar 

diretamente para a Barra Sensora, mas apontando significativamente longe dela, vai 

diminuir a capacidade de detecção de posição devido ao ângulo de visão limitada do 

WiiMote (CASAMASSINA, 2006). 

A Barra Sensora é necessária quando o WiiMote é movido de cima para baixo 

ou da esquerda para direita para apontar para as opções do menu ou objetos do 
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mundo virtual. A mesma também permite que o controle calcule distancia entre o 

WiiMote e a barra (CASAMASSINA, 2006). 

A utilização de sensores infravermelhos para a detecção de posição pode 

causar alguns problemas, principalmente quando outras fontes de infravermelhos 

estão presentes, tais como as lâmpadas incandescentes ou velas. Isto pode ser 

aliviado utilizando-se de luzes fluorescentes em todo o console, que emitem pouca ou 

nenhuma luz infravermelha. Alguns usuários usaram outras fontes de luz 

infravermelha como substitutos da Barra Sensora, como um par de lanternas e um par 

de velas (CASAMASSINA, 2006). 

O rastreador de movimento do Wii Remote permite que o jogo imite ações do 

jogador, como o balançar de uma espada ou apontar uma arma, em vez de 

simplesmente pressionar os botões para fazer isso. 

 

3. Ambiente Proposto 

 

3.1. Teste de Tempo de Resposta 

 

Todos os dispositivos de Realidade Aumentada apresentados inicialmente nesse 

trabalho participaram dessa comparação. O objetivo de cada teste de “tempo de 

resposta” é mensurar o tempo de resposta de cada um dos hardwares conforme os 

casos a seguir. 

O primeiro caso é realizado enquanto se executa um software que utilize, 

teoricamente, a menor quantidade de processamento, isso significa que se tenta retirar 

o resultado da base do hardware no “melhor caso”. Cada hardware foi testado com 

seu respectivo console ou computador em que ele é utilizado. Dessa forma: 

- O Playstation Move foi testado utilizando-se o Playstation 3 na tela de menu do 

próprio Playstation; 

- O controle do Nintendo Wii foi testado utilizando-se o Nintendo Wii na tela de 

menus do mesmo; 

- O Oculus Rift foi testado utilizando-se um computador da Avell Titanium B155 nos 

menus de calibração do mesmo. 

 

O segundo caso é realizado em um jogo em que o processamento é maior, desde 

que não influencie nos frames por segundo do monitor, ou seja, não ocorram atrasos 

nos frames por causa do processamento elevado do jogo. Este teste é necessário 

para tirar conclusões de casos em situações normais de uma jogada casual do 

usuário. Neste teste foram utilizados:  
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- O Sports Champions, para o Playstation Move 

- O Wii Sports, para o Nintendo Wii 

- E um simulador de montanha russa, para o Oculus Rift. 

 

• Teste de “melhor caso”  

o Oculus Rift  

 

O seguinte cenário foi montado para que fosse realizado o teste de “melhor 

caso” para o Oculus Rift. Uma câmera, que grava ate 320 FPS (se utilizou apenas 60 

FPS), foi apontada diretamente para o usuário utilizador do dispositivo e para a tela do 

monitor onde o dispositivo estava sendo demonstrado. 

 
Figura 4 – Demonstração da posição do experimento d o Oculus Rift. 

Como demonstrado na Figura 4, a câmera posicionada capturou o movimento 

tanto do Oculus Rift quanto a tela do computador, tendo assim imagens detalhadas de 

ambos, para que as mesmas pudessem ser analisadas em seguida. 

Para este teste, foi capturado o movimento do usuário. A gravação se deu no 

início do momento em que o jogador passou do estado inicial de “parado” para “em 

movimento”. O resultado total filmado foi de apenas 2 segundos, pois era este o 

necessário para o teste. Para ser estudado, o vídeo gravado foi dividido frame por 

frame.  

Para se identificar o efeito do movimento foi utilizado um software de edição de 

imagens chamado Gimp (http://www.gimp.org/). Este aplicativo foi necessário para a 

análise de diferença de pixels entre os frames a serem comparados. Utilizando-se do 
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Gimp foi possível identificar o frame em que o usuário começa a se movimentar (o 

qual recebeu o nome de Frame Zero) e o frame em que o movimento foi completado 

(o qual recebeu o nome de Frame Final). Tais frames podem ser facilmente 

identificados devido à taxa de gravação da câmera, a qual foi de 60 FPS. Para a 

identificação destes frames, foi selecionado previamente um determinado pixel a ser 

comparado entre os frames. No caso do Frame Zero (início do movimento do usuário), 

o Gimp encontrou uma diferença de posicionamento do pixel analisado em relação ao 

frame anterior (usuário ainda parado) 57,5% superior ao mesmo cálculo realizado 

sobre pixels de frames consecutivos do usuário ainda parado. Dessa forma, foi 

possível identificar o Frame Zero. 

 

 
Figura 5 – Resultado do teste de quantidade de frames do Oculus Rift. 

Após a verificação por frames, como demonstrado na Figura 5, o atraso de 

resposta do Oculus Rift no primeiro caso foi calculado a partir da seguinte equação: 

Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado como o frame de número três, tem-se como resultado a quantidades de 

frames de atraso como 3 – 0, ou seja, o total de frames de atraso do Oculus Rift no 

primeiro caso é de três unidades. 

 

o Playstation Move 

 

O seguinte cenário foi montado para que fosse realizado o teste de “melhor 

caso” para o Playstation Move. Assim como no teste do Oculus Rift, uma câmera foi 

apontada diretamente para o usuário utilizador do dispositivo e para a tela da 

televisão. 
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Figura 6 – Demonstração da posição do experimento d o Playstation Move. 

A Figura 6 mostra como foi posicionada a câmera que capturou o movimento 

tanto do dispositivo quanto da tela, e, novamente, o resultado foi o de obter imagens 

detalhadas do controle e do monitor, para que as mesmas pudessem ser analisadas 

em seguida. 

O usuário que estava se utilizando do controle recebeu instruções de se 

movimentar da direita para a esquerda. A gravação se deu inicio do momento em que 

o jogador fez com que o Playstation Move passasse do estado inicial de “parado” para 

“em movimento”. A estratégia utilizada para a identificação desses dois estados foi a 

mesma utilizada no teste similar para o OculusRift. O tempo total filmado foi o mesmo 

que o caso do Oculus Rift, ou seja, de apenas 2 segundos. Para ser estudado, o vídeo 

gravado foi dividido frame por frame. 

O frame em que o usuário começa a se movimentar recebeu o nome de Frame 

Zero, e o frame em que o movimento foi realizado na tela do monitor recebeu o nome 

de Frame Final.  
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 Figura 7 – Resultado do teste de quantidade de fram es do Playstation move. 

Após a verificação por frames, como demonstrado na figura 7, foi realizado o 

mesmo cálculo anterior: 

 - Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

 Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado é o Frame 22, temos como resultado o Frame de atraso = 22 – 0, ou seja, 

o total de frames de atraso do Playstation Move no primeiro caso é de 22 frames, 

muito superior ao do Oculus Rift. 

 

o Nintendo Wii 

 

O mesmo cenário criado para o Playstation Move e Oculus Rift, foi construído 

para o Nintendo Wii, ou seja, uma câmera apontada para a televisão e para o usuário 

com o controle do Nintendo Wii. 

Com o posicionamento da câmera, foi possível capturar o movimento do 

dispositivo e da televisão, o objetivo desse posicionamento foi o de obter imagens 

claras e detalhadas do controle e do monitor, para que as mesmas pudessem ser 

analisadas com mais facilidade, como demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8 – Demonstração da posição do experimento d o controle do Nintendo Wii. 

O usuário que estava manipulando o controle recebeu instruções que 

movimentasse o mesmo da direita para a esquerda, assim como o teste do Playstation 

Move. A gravação também se deu inicio do momento em que o jogador fez com que o 

controle do Nintendo Wii passasse do estado inicial de “parado” para “em movimento”. 

O tempo total filmado foi o mesmo dos casos anteriores, ou seja, de apenas 2 

segundos. A divisão do vídeo em frames foi realizada em seguida. 

O frame em que o usuário começa a se movimentar recebeu o nome de Frame 

Zero, e o frame em que o movimento foi realizado na tela do monitor recebeu o nome 

de Frame Final. O resultado final é a figura 9. 

 
Figura 9 - Resultado do teste de quantidade de fram es do controle do Nintendo Wii. 

Após a verificação por frames, foi realizado o cálculo de Frames de atraso: 



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

25 

 

 - Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

 Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado é o Frame 8, temos como resultado o Frame de atraso = 8 – 0, ou seja, o 

total de frames de atraso do Playstation Move no primeiro caso é de oito frames, um 

pouco mais lento que o Oculus Rift, mas bastante superior ao Playstation Move. 

 

• Teste de “situação normal” 

O cenário construído para os dispositivos no teste de “situação normal” é o 

mesmo que no teste de “melhor caso”, a única diferença é o jogo que estará sendo 

executado. 

 

o Oculus Rift 

 

O aplicativo executado durante esse teste é o simulador de montanhas russas, 

que vem junto com o dispositivo, como um exemplo de como o hardware pode ser 

usado nos jogos, ou seja, uma demonstração do aumento da realidade provido pelo 

Oculus Rift. 

O usuário realizou a mesma ação que no primeiro caso estudado, ele recebeu 

instruções de movimentar seu rosto da esquerda para a direita, a fim de obter a 

captura de seu movimento e do monitor do computador pela câmera. Depois da 

captura, o vídeo foi quebrado em frames e seu resultado foi analisado com detalhes.  

O frame em que o usuário começa a se movimentar recebeu o nome de Frame 

Zero, e o frame em que o movimento foi realizado na tela do monitor recebeu o nome 

de Frame Final. A figura 10 é o resultado do teste. 

 
Figura 10 - Resultado do teste de quantidade de fra mes do Oculus Rift em situação normal. 

Após a verificação por frames, foi realizado o cálculo de Frames de atraso: 

 - Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

 Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado é o Frame 6, temos como resultado o Frame de atraso = 6 – 0, ou seja, o 

total de frames de atraso do Oculus Rift em uma situação de jogo normal é de apenas 

oito frames de atraso. 
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 Comparado com o resultado apresentado do teste de “melhor caso”, três 

frames atrasados do movimento inicial, pode-se conclui que o mesmo se duplicou.  

 

o Playstation Move 

 

O aplicativo executado durante esse teste foi o Sports Champions, um jogo de 

2010 desenvolvido pela San Diego Studio e Zindagi Games e publicada pela própria 

Sony Computer entertainment para o Playstation 3. 

O usuário, após começar o jogo, foi direcionado a realizar movimentos 

horizontais da direita para a esquerda, a fim de obter a captura de seu movimento e do 

monitor do computador pela câmera. Depois da captura, o vídeo foi quebrado em 

frames e seu resultado foi analisado com detalhes.  

O frame em que o usuário começa a se movimentar recebeu o nome de Frame 

Zero, e o frame em que o movimento foi realizado na tela do monitor recebeu o nome 

de Frame Final, como demonstrado na figura 11.  

 
Figura 11 - Resultado do teste de quantidade de fra mes do Playstation Move em situação normal. 

Após a verificação por frames, foi realizado o cálculo de Frames de atraso: 

 - Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

 Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado é o Frame 9, temos como resultado o Frame de atraso = 9 – 0, ou seja, o 

total de frames de atraso do Playstation Move em uma situação de jogo normal é de 

nove frames de atraso, bastante interessante, pois aparenta que a situação de “melhor 

caso” acabou sendo mais lento que o caso de um jogo normal. O motivo disso é que o 

Playstation move se encontra em um estado de “economia de energia” aparente e não 

se utiliza de todo o seu “potencial” fora de uma situação de jogo. 

 Comparado com o resultado apresentado do teste de “melhor caso”, vinte e 

dois frames atrasados do movimento inicial, se conclui que o mesmo abaixou 

bastante.  
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o Nintendo Wii 

 

No caso do Nintendo Wii, se utilizou do aplicativo Wii Sports produzido pela 

própria Nintendo em 2006 para ser vendido como um dos títulos de lançamento do 

console. 

Ao se iniciar um dos jogos do aplicativo, no caso o de tênis, o usuário foi 

informado que deveria realizar as mesmas ações feitas no teste de “melhor caso”, que 

eram o de fazer movimentos horizontais da direita para a esquerda, onde tudo era 

filmado pela câmera, para que o vídeo pudesse ser analisado posteriormente. 

O frame em que o usuário começa a se movimentar recebeu o nome de Frame 

Zero, e o frame em que o movimento foi realizado na tela do monitor recebeu o nome 

de Frame Final. A figura 12 mostra o resultado do teste. 

 
Figura 12 - Resultado do teste de quantidade de fra mes do Nintendo Wii em situação normal. 

Após a verificação por frames, foi realizado o cálculo de Frames de atraso: 

 - Frames de atraso = Frame Final – Frame Inicial. 

 Como o Frame Zero foi considerado como frame inicial e o Frame Final 

identificado é o Frame 9, temos como resultado o Frame de atraso = 9 – 0, ou seja, o 

total de frames de atraso do Nintendo Wii em uma situação de jogo normal é de nove 

frames de atraso.  

Ao se comparar com o resultado apresentado do teste de “melhor caso”, de 

nove frames atrasados do movimento inicial, se pode concluir que o mesmo se 

manteve.  

A tabela 2 resume os resultados tirados no teste de tempo de resposta. 

 

 CASO 

CONTROLADO 

SITUAÇÃO 

OCULUS RIFT 3 Frames  6 Frames  

PLAYSTATION MOVE  22 Frames  9 Frames  

NINTENDO WII 8 Frames  9 Frames  

Tabela 2 – Resultados do teste de aproximação 
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3.2. Teste de Aproximação do Tempo Real do Virtual 

 

Esta fase de análise foi dividida em dois testes, o teste X, Y e Z, onde o foco é 

obter resultados em quão preciso os dispositivos são em relação a movimentos 

horizontais e verticais, e o Teste 180 graus, que resulta em informações de quão 

preciso é a captura rotacional dos hardwares estudados nesse trabalho. Todos os 

dispositivos participaram no teste de 180 graus, mas apenas o Playstation Move e o 

Nintendo Wii possuem movimentos nos eixos, enquanto o Oculus Rift não possui essa 

capacidade, logo, ficou de fora nos testes. 

 

3.2.1. Teste X, Y e Z 

 

Como o tempo de resposta não importa nessa parte da análise, e sim a 

precisão dos movimentos do usuário, o jogo utilizado por cada um dos dispositivos não 

é importante durante os testes, mas para fim de suprir informações seguem os que 

são utilizados: 

- O jogo Sports Champions foi utilizado pelo Playstation Move. 

- O jogo Wii Sports foi utilizado pelo Nintendo Wii. 

Para os testes nos eixos X, Y e Z, foi utilizado um dispositivo de suporte 

projetado para simular movimentos nas direções de cada eixo de forma repetida. Este 

aparelho consiste basicamente em um trilho com uma plataforma deslizante, cujo 

deslocamento fica limitado ao campo de visão da câmera. O dispositivo teve uma taxa 

de erro de aproximadamente 1,5 milímetros. Tal valor foi previamente calculado ao se 

sobrepor e analisar um conjunto de imagens obtidas pela câmera em relação a um 

determinado referencial, no caso, uma régua. 

Para a execução do teste do hardware, o mesmo foi posicionado sobre o 

dispositivo anteriormente descrito. Os pontos equivalentes a ¼ da tela do lado 

esquerdo e do lado direito possuem, respectivamente, os valores 10 e -10. Quando o 

hardware analisado alcança algum desses pontos, uma foto é tirada da tela para 

guardar a posição final do hardware a ser comparada posteriormente. Em cada teste, 

essa ação foi repetida 100 vezes para ambos os dispositivos de realidade aumentada. 

Movimentos no eixo X representavam movimentos laterais do hardware 

enquanto o eixo Y informava movimentos verticais e, por ultimo, o eixo Z movimentos 

horizontais frontais. Depois de realizados os testes em ambos os dispositivos, pode-se 

notar um desvio em todos os resultados finais. Tais resultados são descritos a seguir 

na figura 13. 
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     Figura 13 – Demonstração do posicionamento dos  dispositivos no plano cartesiano X, Y e Z. 

• Playstation Move 

 

Primeiramente realizou-se o teste no Playstation Move. 

 

o Eixo X 

 
Figura 14 – Resultado do Teste de Aproximação do Pla ystation Move no Eixo X. 

A figura 14 representa o resultado final da análise. O mesmo se inicia nos 

pontos 10 e -10 que são quando o jogador alcança os pontos extremos do teste. A 

área vermelha informa o quanto que o dispositivo “vagou” pelo eixo comparado ao 

ponto inicial. Chamaremos essa área de Área de Desvio (AD), a qual é a base para a 

análise dos hardwares. 

 Analisando-se a imagem, observa-se que os pontos mais próximos do 

identificador 10 informam quando o hardware alcança a extremidade esquerda do 

dispositivo de suporte. Logo, foi obtida uma variação de desvio máximo de duas 

unidades onde cada unidade representa 25 pixels na tela. Analogamente, no lado do 

identificador -10 – obtida quando o hardware alcança a extremidade direita do 

dispositivo de suporte – há um desvio aproximado de aproximadamente três unidades. 

Essa unidade será chamada de Unidade de Desvio ou UD. Ou seja, temos o desvio 

máximo de AD1 = 2 UD e AD2 = 3 UD, onde AD1 é a Área de Desvio próxima à 

unidade 10 e AD2 próxima da unidade -10.  
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o Eixo Y 

 
 Figura 15 – Resultado do Teste de Aproximação do Pla ystation Move no Eixo Y. 

O mesmo foi feito no eixo Y, iniciando nos pontos 10 e -10 onde a figura 15 

representa o resultado da análise. A área mais próxima da unidade 10 representa 

movimentos nos pontos positivos do eixo Y, ou seja, pontos mais altos da tela 

enquanto a área próxima do ponto -10 representam pontos negativos ou pontos mais 

baixos da tela. A AD da área de ambos os pontos 10 e -10 são de apenas 2 UD em 

ambos o AD1 e AD2. 

 

o Eixo Z 

 
 Figura 16 – Resultado do Teste de Aproximação do Pla ystation Move no Eixo Z. 

Finalmente foi feito o teste no eixo Z, iniciando também nos pontos 10 e -10, 

tendo a figura 16 como resultado. A área mais próxima da unidade 10 representa 

pontos positivos no eixo Z ou mais próximo da tela, enquanto a unidade -10 

representam os pontos negativos ou mais longe da mesma. A AD1 é de 6 UD 

enquanto o AD2 é de 12 UD. 

 

• Nintendo Wii 

 

Em seguida foram feitos os testes no controle do Nintendo Wii, realizados da 

mesma maneira que no Playstation Move. 
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o Eixo X 

 
Figura 17 – Resultado do Teste de Aproximação do Ni ntendo Wii no Eixo X. 

O teste no eixo X, do Nintendo Wii, foi iniciado nos pontos 10 e -10, e a figura 

17 representa o resultado encontrado. A área mais próxima da unidade 10 representa 

pontos positivos no eixo X ou mais próximos à esquerda, enquanto a unidade -10 

representam os pontos negativos ou mais a direita. A AD1 é de 12 UD enquanto o 

AD2 é de 14 UD. 

 

o Eixo Y 

 
Figura 18 – Resultado do Teste de Aproximação do Ni ntendo Wii no Eixo Y. 

O teste no eixo Y, iniciado nos pontos 10 e -10, possui a Figura 18 como o 

resultado encontrado. A área mais próxima da unidade 10 representa pontos positivos 

no eixo Y ou pontos mais altos na tela, enquanto a unidade -10 representam os pontos 

negativos ou mais baixos. A AD1 é de 8 UD enquanto o AD2 é de 6 UD.  

 

 

 

 

o Eixo Z  

 
Figura 19 – Resultado do Teste de Aproximação do Ni ntendo Wii no Eixo Z. 
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O teste no eixo Z também iniciou nos pontos 10 e -10 e a Figura 19 representa 

o resultado encontrado. A área mais próxima da unidade 10 indica pontos positivos no 

eixo Z ou pontos mais próximos da tela, enquanto a unidade -10 representam os 

pontos negativos ou mais distantes. A AD1 é de 40 UD enquanto o AD2 é de 40 UD.  

Isso significa que o dispositivo perdeu bastante precisão ao ser movimentado nessas 

direções, a ponto de sair completamente da tela.  

 

• Resultados finais do Teste X, Y e Z 

 

A tabela 3 informa os resultados finais do teste. 

 

 EIXO (X1, X2) EIXO (Y1, Y2) EIXO (Z1, Z2) 

PLAYSTATION 

MOVE 
(2, 3) (2, 2) (6, 12) 

NINTENDO WII (12, 14) (9, 6) (40, 40) 

Tabela 3 – Resultados do Teste X, Y e Z. 
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3.2.2. Teste 180 graus ou de Rotação 

 

Nessa fase de testes foi necessária a 

utilização de um dispositivo que simula 

movimentos rotacionais em cada um dos eixos, 

individualmente, e que pudesse repetir o mesmo 

diversas vezes. Tal dispositivo consiste em uma 

peça que gira até 180º, preso firmemente a um 

suporte. Na parte rotacional foi colocado o 

hardware a ser testado. Toda vez que o 

hardware a ser analisado chegava ao ponto 

equivalente a 90 graus positivos ou negativos 

uma foto era tirada da tela para guardar a 

posição final e, então, ser comparada 

posteriormente. Essa ação foi repetida 100 vezes 

para todos os três hardwares de realidade 

aumentada estudados nesse trabalho. Para calcular a taxa de erro desse dispositivo, 

um transferidor foi posicionado junto com os hardwares durante o teste para que, após 

o momento em que cada foto fosse tirada, fosse possível determinar a variação entre 

as imagens obtidas. Quanto menor a variação entre as imagens, menor a taxa de erro 

verificada. Nos testes realizados, tal variação foi entre zero e um grau. 

Movimentos rotacionais realizados no eixo X representavam rotações de cima 

para baixo do hardware enquanto o mesmo, atribuindo-se no eixo Y, informava a 

rotação da esquerda para a direita horizontalmente e, por ultimo, o eixo Z apresentava 

movimentos da esquerda para a direita verticalmente. Depois de realizados os testes 

nos hardwares, pode-se notar um desvio em todos os resultados finais que serão 

estudados no final deste trabalho para auxiliar na conclusão final. A figura 20 

demonstra as possíveis rotações do hardware. 

O objetivo desse teste é analisar a precisão dos hardwares de realidade 

aumentada estudados no quesito de rotação nos eixos. Ao analisar os resultados do 

teste e, em seguida, juntar com as informações retiradas do Teste de X, Y e Z. 

Poderá, então, verificar em quais casos os hardwares podem ser utilizados de maneira 

mais efetiva. 

 

 

 

 

Figura 20 – Representação do posicionamento do 
hardware no plano cartesiano X, Y e Z.  
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• Oculus Rift  

 

O primeiro hardware a ser testado nessa fase foi o Oculus Rift, que se utiliza de 

tecnologias que usam giroscópios de três eixos, acelerômetros e magnetômetros para 

auxiliar na captura de movimentos. 

 

o Rotação no Eixo X  

 

Nesta fase do teste, o Oculus Rift foi rotacionado no eixo 

X, como apresentado na Figura 21. Sempre que o hardware 

chegava ao ângulo de 90º, positivo ou negativo, uma imagem 

era disparada da tela do jogador, e a posição do objeto no jogo 

era analisada. Essa ação foi então realizada 100 vezes. 

 A Figura 22 apresenta as informações da variação em 

graus de desvio do teste a ser analisado. Essa variação 

representa a diferença no estado final do objeto virtual em 

relação à posição do objeto real após ser realizado o teste 100 

vezes. Ao analisar a figura, pode-se notar uma variação de apenas 2 graus no eixo X. 

 
Figura 22 – Resultado do Teste de Rotação do Oculus  Rift no eixo X. 

Figura 21 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo X.  
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o Rotação no Eixo Y  

 

A segunda fase do teste segue rotacionando o hardware no eixo Y, como 

apresentado na Figura 23. Toda vez que o hardware 

chegava ao ângulo de 90 graus positivo ou negativo, assim 

como no teste de rotação do eixo X, uma imagem era 

disparada da tela do jogador. Em seguida a posição do 

objeto no jogo era analisada. 

 Assim como no teste no eixo X, a Figura 24 apresenta 

as informações da variação em graus de desvio do teste a 

ser analisado. Ao analisar a mesma, nota-se uma variação 

de apenas 1 grau no eixo Y.  

 
Figura 24 – Resultado do Teste de Rotação do Oculus  Rift no eixo Y. 

 

 

 

Figura 23 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo Y.  
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o Rotação no Eixo Z  

 

A ultima fase desse teste acontece rotacionando o 

hardware no eixo Z, como na Figura 25. Assim como nos 

eixos anteriores, sempre que o hardware alcançava os 

ângulos de 90 graus positivos ou negativos, uma imagem 

era disparada da tela do jogador. Em seguida a posição do 

objeto no jogo era analisada.  

 A Figura 26 apresenta as informações da variação 

em graus de desvio do teste no eixo Z e, ao analisar a 

mesma, nota-se uma variação de 17 graus. 

 
Figura 26 – Resultado do Teste de Rotação do Oculus  Rift no eixo Z. 

• Playstation Move   

 

O segundo hardware testado nesta fase foi o Playstation Move. O mesmo se 

utiliza de tecnologias de captura de movimentos através de sensores LED’s, 

acelerômetros lineares, sensores de velocidade angular e magnetômetros. 

Figura 25 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo Z.  
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o Rotação no Eixo X  

 

O Playstation Move foi analisado, nessa fase do 

teste, e rotacionado no eixo X, assim como o Oculus Rift. A 

Figura 27 representa essa rotação no eixo. Toda vez que o 

hardware chegava ao ângulo de 90 graus positivo ou 

negativo, uma imagem era disparada da tela do jogador, e 

a posição do objeto no jogo era analisada. Assim como 

realizado com o hardware anterior, essa ação foi repetida 

100 vezes. 

 Ao se analisar a Figura 28, se tem informações da 

variação em graus de desvio do teste. Assim como no teste realizado no Oculus Rift, 

essa variação representa a diferença no estado final do objeto virtual em relação à 

posição do objeto. Analisando a figura detalhadamente, podemos notar uma variação 

de 10 graus no eixo X. 

 
Figura 28 – Resultado do Teste de Rotação do Playsta tion Move no eixo X. 

o Rotação no Eixo Y  

Figura 27 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo X.  
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A segunda fase do teste se segue rotacionando 

o hardware no eixo Y, como apresentado na Figura 29. 

Toda vez que o hardware chegava ao ângulo de 90 

graus positivo ou negativo, assim como no teste de 

rotação do eixo X, uma imagem era disparada da tela 

do jogador. Em seguida a posição do objeto no jogo 

era analisada.  

 Assim como no teste no eixo X, a figura (b) 

apresenta as informações da variação em graus de 

desvio. Nota-se uma variação de 26 graus no eixo Y. 

 
Figura 30 – Resultado do Teste de Rotação do Playsta tion Move no eixo Y. 

 

 

 

 

o Rotação no Eixo Z  

Figura 29 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo Y.  
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Finalmente rotaciona-se o hardware no eixo Z, 

como representado na Figura 31. Assim como nos eixos 

anteriores, sempre que o hardware alcançava os ângulos 

de 90 graus positivos ou negativos, uma imagem era 

disparada da tela do jogador. Em seguida a posição do 

objeto no jogo era analisada.  

 A Figura 32 apresenta as informações da variação 

em graus de desvio do teste no eixo Z e, ao analisar a 

mesma, nota-se uma variação de 80 graus. 

 
Figura 32 – Resultado do Teste de Rotação do Playsta tion Move no eixo Z.  

• Nintendo Wii   

 

O último hardware a ser analisado no Teste de Rotação foi o controle do 

Nintendo Wii. Tal hardware se utiliza apenas de sensores LED’s infravermelhos como 

modo de captura de movimento. 

 

o Rotação no Eixo X  

Figura 31 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo Z.  
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O controle do Nintendo Wii foi testado, nessa fase, 

realizando uma rotação no eixo X, assim como nos hardwares 

anteriores. A Figura 33 representa essa rotação no eixo e, 

novamente, toda vez que o hardware chegava ao ângulo de 90 

graus positivo ou negativo, uma imagem era disparada da tela 

do jogador, e a posição do objeto no jogo era analisada. 

 Ao analisar a Figura 34 detalhadamente, podemos notar 

uma variação de 12 graus no eixo X. 

 
Figura 34 – Resultado do Teste de Rotação do Ninten do Wii no eixo X. 

 

 

o Rotação no Eixo Y  

Figura 33 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo X.  
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A segunda fase do teste se segue realizando uma 

rotação no eixo Y, como apresentado na Figura 35. Toda 

vez que o hardware chegava ao ângulo de 90 graus 

positivo ou negativo, assim como no teste de rotação do 

eixo X, uma imagem era disparada da tela do jogador. Em 

seguida a posição do objeto no jogo era analisada.  

 Assim como no teste no eixo X, a Figura 36 

apresenta as informações da variação em graus de desvio 

do teste a ser analisado. Ao analisar a mesma, nota-se 

uma variação de apenas 20 graus no eixo Y. 

 
Figura 36 – Resultado do Teste de Rotação do Ninten do Wii no eixo Y. 

 

 

 

 

o Rotação no Eixo Z  

Figura 35 – Representação da 
rotação do dispositivo no eixo Y.  
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Finalmente realiza-se o ultimo teste do trabalho, 

rotaciona-se o hardware no eixo Z, como apresentado na 

Figura 37. Assim como nos eixos anteriores, sempre que o 

hardware alcançava os ângulos de 90 graus positivos ou 

negativos, uma imagem era disparada da tela do jogador. Em 

seguida a posição do objeto no jogo era analisada.  

 

A Figura 38 apresenta as informações da variação em 

graus de desvio do teste no eixo Z e, ao analisar a mesma, 

nota-se uma variação de 490 graus, ou seja, uma volta 

completa + 130 graus. 

 
Figura 38 – Resultado do Teste de Rotação do Ninten do Wii no eixo Z.  

• Resultados finais do teste de Rotação 

Figura 37 – Representação  da 
rotação do dispositivo no eixo Z.  



Trabalho de Conclusão de Curso II – 2014.2
 

 

43 

 

 

 A Tabela 4 dispõe dos resultados finais do Teste de Rotação. 

 

 EIXO X EIXO Y EIXO Z 

OCULUS RIFT 
Aproximadamente 2 

graus 

Aproximadamente 1 

grau 

Aproximadamente 17 

graus 

PLAYSTATION 

MOVE 

Aproximadamente 10 

graus 

Aproximadamente 26 

graus 

Aproximadamente 80 

graus 

NINTENDO WII 
Aproximadamente 12 

graus 

Aproximadamente 20 

graus 

Aproximadamente 490 

graus 

Tabela 4 – Resultados do Teste de Rotação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusão 
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O desenvolvimento de novos hardwares e técnicas de realidade aumentada é 

uma área que esta crescendo cada vez mais no espaço de jogos eletrônicos. Com um 

bom conhecimento nos fatores que influenciam uma imersão maior para o usuário, é 

possível ganhar vantagem relação a outros hardwares semelhantes. 

Este trabalho teve como objetivo a análise dos hardwares de maior destaque 

no mercado atual e de suas técnicas utilizadas para a captura de movimentos do 

usuário. Tais hardwares foram o Oculus Rift, Playstation Move e o controle do 

Nintendo Wii. Foram escolhidos três tipos de testes baseados nos fatores de maior 

importância na imersão maior para o jogador para serem realizados nesses 

hardwares. 

Um primeiro teste analisou o tempo de resposta do jogador e outros analisaram 

a aproximação dos movimentos do mesmo. Antes da realização dos testes, se previa 

uma possível superioridade do Oculus Rift na captura de movimento, pois é uma 

tecnologia que se utiliza de hardwares mais novos. Mas isso não é de extrema 

importância para esse trabalho, pois a proposta é apresentar os dados detalhados de 

cada hardware para que, então, apresentar casos de tipos de jogos eletrônicos que 

possam ser utilizados de maneira otimizada pelos hardwares. 

Ao finalizar o trabalho, conclui-se em geral, o seguinte: 

• Em questão de tempo de resposta, técnicas utilizadas pelo Oculus Rift 

seriam a melhor escolha; 

• No quesito de movimentos de translação nos eixos X, Y e Z, se tem um 

detalhe de movimentos maior; 

• Em movimentos rotacionais, uma utilização do Oculus Rift, trará uma 

aproximação maior para o usuário. 

Conclui-se, também, que o Oculus Rift necessita de uma tecnologia de captura 

de movimento de translação nos eixos. Em casos em que sua utilização nos jogos 

eletrônicos seja otimizada, procura-se jogos em que o tempo de resposta seja algo 

bastante importante, tais como jogos FPS (First Person Shooters) e semelhantes. 

Também se tira como conclusão que o Playstation Move, ao se utilizar de uma 

mistura de técnicas dos outros dois hardwares, possui uma precisão maior em relação 

a translações nos eixos, e um pouco inferior em rotação. Tendo isso em mente, pode-

se determinar que o caso de melhor uso para esse hardware são jogos que 

necessitam de um controle maior, com um tempo de resposta favorável, ou seja, jogos 

de estratégia em tempo real. 
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Finalmente, em relação às conclusões tiradas nos testes de captura de 

movimento do controle do Nintendo Wii, tem-se um hardware com um tempo de 

resposta rápido, mas uma precisão baixa. Casos de jogos aperfeiçoáveis para esse 

hardware seriam de jogos onde o tempo de resposta seria o foco, mas a precisão dos 

seus movimentos não influenciasse tanto, ou seja, jogos casuais ou de esportes, onde 

apenas um sistema de captura de movimentos simples torna a imersão desses jogos 

bem superiores. 
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