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Resumo 

O objetivo deste estudo é revisar as soluções propostas para a diminuição dos efeitos de               
cybersickness em ambientes virtuais, e, junto com a avaliação por inspeção de duas             
aplicações, investigar boas práticas de design para ambientes virtuais de celulares. Para            
avaliá-las, foram executadas sessões interativas com participantes. Os resultados mostraram          
que em quase todas as situações que os participantes relataram desconforto, pelo menos uma              
das boas práticas propostas não estava sendo seguida. Foi feita também uma discussão sobre              
os resultados de cada avaliação, sendo observada a necessidade de estudos posteriores para             
melhor avaliação das boas práticas. 
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Abstract 

The objective of this study is to review the proposed solutions for cybersickness in virtual               
environments, and along with an inspection-based evaluation method of two applications,           
explore design best practices for mobile virtual environments. To have them validated,            
interactive sessions with participants were performed. The results showed that almost every            
time the participants experienced cybersickness, at least one of the best practices were not              
being followed. The results of each assessment were discussed and the best practices             
reviewed needs to be validated in further studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto 

Apesar da tecnologia de realidade virtual (Virtual Reality, VR) ter sido proposta em             

1968 (SUTHERLAND, 1968, p. 757), só recentemente seu hardware começou a se tornar             

mais acessível para o uso pessoal, tendo inclusive aumento de vendas e um mercado com               

potencial de chegar a 10 bilhões de dólares em 2022 .  1

Para essas aplicações, normalmente são usados Head Mounted Displays (HMD), que é            

como são chamados os óculos utilizados para realidade virtual. Estes são conectados            

diretamente ao hardware, como por exemplo um computador desktop. Mesmo tendo preços            

mais baixos atualmente, ainda assim os valores são altos. Um conjunto de Óculos Rift - uma                2

das marcas mais conhecidas de HMDs - com um par de controles pode custar em torno de 6                  

mil reais . 3

Com isso, surgiram iniciativas de óculos mais baratos, como o Google Cardboard .            4

Esse e outros óculos virtuais para celular são receptáculos para o aparelho com duas lentes               

para o foco na tela, que agora está próxima dos olhos do usuário; e junto com o aumento do                   

poder de processamento dos celulares e a adição de funcionalidades no hardware como             

giroscópio e acelerômetro, as aplicações de realidade virtual se tornaram mais acessíveis.  

É importante notar que esses óculos não possuem um nome específico: o mercado             

trata tanto os HMDs quanto esses óculos como “óculos virtuais”. Percebe-se o tipo do produto               

comparando os preços e suas funcionalidades. Neste trabalho, o termo “óculos virtual” se             

refere a este último modelo apresentado, o receptáculo para celular com duas lentes, e o termo                

“HMD” se refere aos óculos usados junto com computadores ou aparelhos de videogame. 

Nesse conjunto de hardware (celular com óculos virtual) a virtualização em si fica na              

aplicação, que divide a tela e duplica as imagens, dando a impressão de profundidade. Muitas               

vezes sem um controle, somente com o movimento da cabeça do usuário, as aplicações fazem               

1 https://www.statista.com/statistics/550461/virtual-reality-market-size-worldwide/ 
2 https://www.oculus.com/ 
3 Valor encontrado em novembro de 2020 na Amazon Brasil. Disponível em 
<https://www.amazon.com.br/dp/B07PTMKYS7/ref=cm_sw_r_tw_dp_BWVVFbTJ2Q49V?_x_encoding=UTF
8&psc=1> 
4 https://arvr.google.com/cardboard/ 
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o mesmo se sentir imerso em um mundo virtual. Essa tecnologia é muito atrativa para a                

educação, com potencial de serem criados, por exemplo, jogos e passeios virtuais. 

 

1.2 Motivação 

Junto com o potencial educativo, a tecnologia de VR também traz novos problemas             

como o cybersickness, termo relacionado aos sintomas desconfortáveis causados pela          

interação em ambientes virtuais. Por ainda ser muito nova, essa forma de VR utilizando              

óculos virtuais simples e aparelhos celulares não é muito explorada na literatura,            

principalmente a prevenção do cybersickness nessas aplicações.  

Assim como a jogabilidade e a usabilidade de uma forma geral são levadas em              

consideração na hora de construir um jogo ou aplicativo, também deve-se levar em             

consideração o cybersickness, porém existe uma carência de fontes de boas práticas voltadas             

para esse tipo de aplicação. 

 

1.3 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é investigar boas práticas de design para o desenvolvimento             

de aplicações de realidade virtual para celular, que ajudem a prevenir certos desconfortos que              

alguns usuários talvez apresentem ao utilizá-las. Neste trabalho, foram consideradas apenas           

aplicações para celular, utilizando o óculos VR que contém um encaixe para o mesmo, nas               

quais o controle é feito apenas com o movimento da cabeça. 

 

1.4 Metodologia 

Para a realização deste trabalho, foram feitas pesquisas bibliográficas a fim de            

identificar trabalhos relacionados a este. No entanto, grande parte dos estudos trata de             

cybersickness causada por ambientes virtuais de computador, com óculos mais robustos;           

também focam em aplicações que o usuário tem mais liberdade de movimentação e ação, ao               

contrário do objeto de estudo deste artigo. Além disso, muitos empregavam métodos            

estatísticos para os resultados, fazendo estudos com um grande número de participantes.  

3 



 

Assim, foi realizado um estudo exploratório qualitativo, que não possui o objetivo de             

medir ou numerar categorias, não empregando um instrumental estatístico como base na            

análise do problema, com foco na interpretação dos resultados ao invés de na quantificação              

(DALFOVO, LANA, SILVEIRA, 2008, n.p). Esse estudo foi dividido em 6 etapas, onde foi              

feita a escolha das duas aplicações a serem avaliadas, seguida da inspeção das mesmas,              

levantamento das boas práticas a partir do estudo da bibliografia e da inspeção feita, definição               

do perfil dos participantes do estudo, duas sessões interativas com os participantes e por fim a                

análise dos resultados.  

As duas sessões interativas contaram com a realização de uma avaliação de            

cybersickness, pré e pós-jogo, e realizar o jogo em si. Para a avaliação do cybersickness, foi                

utilizado o SSQ (Simulator Sickness Questionnaire), que consiste em reunir notas de 0 a 3 em                

16 sintomas diferentes, de acordo com o grau de severidade (sendo 0, não sentir aquele               

sintoma, e 3, desconforto severo).  

 

1.5 Organização do trabalho 

Este artigo está estruturado em cinco seções para além desta introdução. O referencial             

teórico levantado para a confecção deste está na seção 2. Nesta seção, primeiramente             

define-se o conceito de cybersickness, junto com teorias sobre o porquê de sua existência.              

Também expõe-se alguns fatores que podem influenciar na suscetibilidade a apresentar esses            

sintomas. Além disso, apresenta-se algumas técnicas de evitá-lo, encontradas na literatura, a            

partir de ajustes em determinados parâmetros das aplicações. A última subseção apresenta            

alguns métodos utilizados para realizar a avaliação de cybersickness.  

Na terceira seção, levantou-se alguns trabalhos relacionados à avaliação de          

cybersickness e da interação com os ambientes virtuais. 

Na quarta seção, discorre-se sobre a metodologia utilizada para executar as análises de             

duas aplicações VR de dispositivos móveis, as análises de perfil, o levantamento das boas              

práticas, as etapas de sessões interativas com as aplicações e sobre como foi realizada a               

análise de resultados desses passos.  
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Na quinta seção, são apresentados enfim os resultados dos passos citados acima, na             

qual os dados coletados são interpretados e discutidos. É apresentado um relatório da análise              

das aplicações, seguido de um levantamento de cinco boas práticas de ambientes de realidade              

virtual. Depois, apresenta-se os perfis que realizaram as sessões interativas, que são as sessões              

nas quais o indivíduo jogava os jogos selecionados e respondia uma avaliação de             

cybersickness, utilizando o SSQ.  

Também nessa seção são apresentados os resultados das sessões interativas, nas quais            

houve a captura da tela e áudio dos participantes a fim de captar momentos específicos que                

determinado indivíduo se sentiu desconfortável. Ademais, apresenta-se uma análise de todo o            

estudo. 

Por fim, a última seção relata algumas limitações encontradas, e como miná-las com             

trabalhos futuros. Também é descrita as conclusões obtidas após a realização do trabalho. 

 

2 CYBERSICKNESS 

Cybersickness, também conhecido como simulator sickness (SS) é um termo utilizado           

para representar o enjoo de movimento (motion sickness, MS) causado por ambientes virtuais.             

Ele se diferencia do motion sickness, pois o indivíduo, apesar de estar parado, tem uma               

sensação convincente de movimento induzida por meio da variação das imagens expostas a             

ele (ARNS, CERNEY, 2005, p. 267-268, tradução nossa) . 5

Kennedy et al (1993, p. 203-220), autores do Simulator Sickness Questionnaire (SSQ),            

definem a SS como um “subproduto da tecnologia de simulação moderna”. Segundo esta             

definição, embora similar à MS, a SS tende a ser mais amena e acontece de forma menos                 

recorrente, e é causada por conflitos atípicos entre um display visual e dos sentidos              

vestibulares. O SSQ é uma forma de avaliar cybersickness: ele é um questionário, contendo              

16 sintomas, a serem pontuados de 0 a 3 pelo indivíduo a ser avaliado. 

Alguns dos sintomas de SS são: desconforto geral; fadiga; dor de cabeça; dificuldade             

para focar; tensão ocular; aumento de salivação; sudorese; náusea; dificuldade de           

5 No original: “[...] is distinct from motion sickness in that the subject is stationary, but has a compelling sense of                     

motion induced through exposure to changing visual imagery”. 
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concentração; visão borrada; tontura de olhos abertos e fechados; vertigem; incômodo no            

estômago; eructação e sensação de pressão na cabeça (KENNEDY et al, 1993, p. 203-220). 

De acordo com LaViola (2000, p. 47-56), há três teorias principais para a existência              

do cybersickness. A mais referenciada e aceita pelos estudos é a teoria do conflito sensorial, a                

qual afirma que o desconforto ocorre, pois o corpo humano não consegue lidar com o conflito                

entre as informações sensoriais que recebe sobre orientação e movimento - no qual os              

sentidos visual e vestibular estão envolvidos.  

Outra teoria é a do veneno, também conhecida como “da evolução”, que conceitua o              

cybersickness como a interpretação que o corpo faz de que está intoxicado, a partir dos               

estímulos que o ambiente virtual oferece aos sentidos visual e vestibular. Tal leitura causa              

assim os sintomas anteriormente selecionados.  

Por fim, tem-se a teoria da instabilidade postural, a qual considera que o desconforto              

surge porque o humano está sempre buscando manter sua postura estável, e o ambiente de               

realidade virtual, por ser novo e diferente do qual estamos acostumados, expõe o usuário a               

essa instabilidade por um determinado período de tempo. Tal condição deixa o sujeito             

vulnerável aos sintomas de acordo com o tempo em que esteve imerso no ambiente. 

 

2.1 Suscetibilidade à cybersickness 

De acordo com Golding (2006, p. 67-76), existe uma grande diferença na existência             

ou não dos sintomas de motion sickness, variando de acordo com o indivíduo. E dado               

estímulo suficiente, basicamente todas as pessoas podem sentir sintomas. E assim como a             

percepção dos sintomas de motion sickness varia, ocorre o mesmo com o cybersickness, pois              

apesar de estarem relacionados, os tipos de sintomas e as causas parecem ser diferentes              

(KENNEDY et al, 1993, p. 203-220). 

Já o estudo de Rebenitsch e Owen (2014, p. 309-318) apresenta a importância de              

conhecer o histórico da pessoa; além do histórico de motion sickness, que é comumente visto,               

também olhar fatores como a exposição prévia a ambientes virtuais e o hábito de jogar               

videogames. Para esse estudo de histórico, normalmente são usados formulários muito longos,            

e além disso, muitos participantes omitem informações no formulário com medo de serem             
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julgados por terem tido sintomas em experiências anteriores, pois as perguntas são            

normalmente muito específicas. A partir disso, eles propuseram um novo formulário, mais            

curto e simples, que engloba perguntas pessoais como gênero e idade e também perguntas              

sobre as experiências anteriores, além de hábitos relacionados a eletrônicos. Eles conseguiram            

comprovar que o histórico de motion sickness está correlacionado à cybersickness, além de             

mostrar que apesar do hábito de jogar apresentar uma tendência a estar relacionado com              

cybersickness, este ajuda na construção de modelos que prevêem a suscetibilidade. O            

formulário de estudo de perfil utilizado na seção 4.3 da metodologia deste artigo foi baseado               

nesse estudo de Rebenitsch e Owen (2014, p. 309-318). 

 

2.2 Técnicas para diminuir cybersickness 

De acordo com Budhiraja et al (2017, n.p), Porcino et al (2017, p. 1-11) e Lin et al                  

(2004, p. 719-726) existem técnicas para melhorar e reduzir as sensações de desconforto             

causadas pelo ambiente virtual. Uma das áreas em que podem ser aplicadas essas técnicas é               

no próprio desenvolvimento do ambiente, uma vez que as características do cenário podem             

ser ajustadas com essa preocupação prévia. O quadro 1 apresenta alguns desses ajustes com              

seu impacto no cybersickness. Dentre esses ajustes, podemos citar: controle da aceleração            

(movimentos mais acelerados geram mais desconforto), grau de controle (movimentos de           

câmera não controlados pelo usuário geram mais desconforto), duração do tempo de uso             

(quanto maior o tempo de uso, maior o desconforto), campo de visão (a redução do campo de                 

visão reduz também o desconforto, porém reduz também a imersão), e movimentos de saltos              

e na latência. 

Porcino et al (2017, p. 1-11) propuseram algumas diretrizes para o desenvolvimento            

de ambientes virtuais visando diminuir os efeitos colaterais. Entre essas diretrizes estão:            

garantir a sutileza do nível de desfoque nas cenas para que seja correspondente à              

profundidade dos objetos na realidade; adaptar a mudança de foco dos objetos, considerando             

que o usuário leva tempo para essa mudança; considerar para onde o usuário está observando,               

para que o foco seja direcionado para essa posição; considerar a profundidade dos objetos,              

sendo possível alternar o foco de objetos próximos e distantes; e, manter a persistência do               

foco em um determinado objeto, acompanhando seu movimento.  
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Quadro 1 - Avaliação de como os ajustes de determinados parâmetros do            

software impactam nos efeitos colaterais de cybersickness 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020), adaptado de Porcino et al, 2017, p. 1-11. 

 

Além destas cinco guias, também foi citado que, para ajudar no problema relacionado             

ao tempo de uso, os softwares de ambientes virtuais devem possibilitar comandos para pausa              

e retorno de onde parou, além de poder conscientizar o usuário de que eles podem fazer                

intervalos para que não tenham sintomas. 

Além desse, um estudo realizado recentemente revelou que narrativas         

contextualizadas (do inglês storytelling) com a história do jogo podem ajudar a reduzir             

cybersickness em pessoas que não estão acostumadas a jogos. Segundo os pesquisadores, isso             

ocorre, pois o storytelling ajuda o usuário a se sentir mais imerso no jogo, aumentando a                

qualidade da experiência de jogo que consome (WEECH, KENNY, LENIZKY,          

BARNETT-COWAN, 2020, n.p). 
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Possíveis ajustes nas 

aplicações 

Diminui Cybersickness Potencializa Cybersickness 

Controle da aceleração movimentos menos 

acelerados 

movimentos mais rápidos 

Duração do tempo de uso menor tempo maior tempo 

Campo de visão redução aumento 

Movimentação movimentos baseados em 

saltos (teletransporte) 

movimento contínuo 

andando 

Latência baixa alta 



 

2.3 Métodos para Avaliação do cybersickness 

O Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) foi proposto em 1993 por Kennedy et al             

como uma melhoria e adaptação do MSQ scoring. O MSQ scoring é uma escala que indica o                 

início de motion sickness dada uma condição de simulação. Porém alguns sintomas que são              

válidos para a escala de MS não são válidos para SS, então era necessário prover uma nova                 

forma de avaliação para os casos de SS. O SSQ calcula o valor do SS baseado em 16 sintomas                   

divididos em três categorias (Oculomotor, Desorientação e Náusea). Para cada sintoma é            

atribuído pelo sujeito um valor de 0 a 3, e utilizando pesos diferentes por categoria, resulta-se                

uma nota.  

Mesmo tendo sido proposto há quase trinta anos, o SSQ segue sendo muito utilizado,              

principalmente com o avanço no desenvolvimento de aplicações VR. Um trabalho mais            

recente (BALK, BERTOLA, INMAN, 2013, p. 257-263) revalidou e confirmou os fatores do             

artigo original, confirmando a sua relevância nos dias de hoje. 

Apesar de ser muito utilizado, o SSQ não é a única forma de avaliação de               

cybersickness. Outros métodos como o Virtual reality sickness questionnaire (VRSQ) e o            

Fast MS Scale (FMS) foram propostos e validados. O VRSQ (KIM et al., 2018, p. 66-73) é                 

uma revisão do SSQ para VR. Ele utiliza 9 sintomas, também avaliados de 0 a 3 e divididos                  

em apenas duas categorias (Oculomotor e Desorientação). Para chegar a nota final, é             

realizado um cálculo parecido, onde são atribuídos pesos às categorias e então calculada a              

média, chegando a uma única nota final. 

Já o Fast MS Scale (FMS) (KESHAVARZ, HECHT, 2011, p. 415-426) se propõe a              

ser um método de avaliação de motion sickness mais rápido de ser avaliado, podendo ser               

usado durante a exposição ao ambiente virtual. Apesar de utilizar o termo motion sickness, o               

método de avaliação do FMS foi utilizado uma simulação, ou seja, o FMS foi proposto e                

validado para simulator sickness. O FMS é uma escala verbal que varia entre 0 (sem nenhum                

tipo de sintoma) a 20 (sintomas presentes), para ser respondido em intervalos curtos de tempo               

(1 minuto por exemplo).  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS  

A busca por trabalhos relacionados revelou que as pesquisas envolvendo interação           

humano computador e cybersickness focam no desenvolvimento de técnicas para avaliação de            

design, não necessariamente investigando boas práticas que ajudem a relacionar o problema            

de cybersickness durante o desenvolvimento do aplicativo. Além disso, esses trabalhos           

também propõem analisar o problema de cybersickness em ambientes virtuais de desktop, que             

é um ambiente bastante diferente dos VRs de celular, como citado anteriormente. Apesar             

disso, foi possível utilizar as heurísticas e pontos de avaliação como apoio às boas práticas               

investigadas. 

O primeiro desses trabalhos é a ferramenta computadorizada chamada VRUSE,          

proposta por Kalawsky (1999, p. 11-25), que conta com seis objetivos claros:  

prover um assistente de diagnóstico sensível digital, para auxiliar em análises de            
usabilidade em interfaces virtuais; prover um método estruturado de captura de           
feedback de usuário sobre a usabilidade de um sistema VR; particionar os fatores de              
usabilidade em categorias específicas; ser um indicador sensível de áreas          
problemáticas da interface de usuário em VR; prover feedback imediato nos critérios            
de usabilidade de usuários individuais; eventualmente se tornar o método padrão           
para avaliação de usabilidade em interfaces baseadas em VR. (Kalawasky, 1999,           
p.11-25, tradução nossa).  6

O VRUSE consiste em cem perguntas, divididas em dez fatores de usabilidade            

(funcionalidade, input de usuário, resposta do sistema, ajuda e guia para o usuário,             

consistência, flexibilidade, fidelidade à simulação, correção de erros e robustez, sensação de            

imersão e presença e usabilidade do sistema em geral), que devem ser respondidas numa              

escala de “concordo completamente” à “discordo completamente”. O ideal é que ele seja             

aplicado logo após da experiência, pois se aplicado cedo demais pode interferir no             

experimento e se aplicado tarde demais o usuário pode mudar sua opinião.  

Já Sutcliffe e Kaur (2000, p. 415-426) propuseram uma outra forma de avaliação,             

derivado do método passo a passo cognitivo (cognitive walkthrough) de Lewis et al (1990, p.               

235-242), e usando como ponto de partida uma extensão do modelo de estágio de ação de                

Norman (1986, p. 148). Foram propostas perguntas, como por exemplo “os objetos            

6 No original: “1. To provide a sensitive computer-based diagnostic aid to assist in usability evaluations in virtual                  
interfaces, 2. To provide a structured method of capturing important user feedback about the usability issues of a                  
VR system, 3. To partition the usability factors into specific categories 4. To be a sensitive indicator of                  
problematical areas of the VR user interface, 5. To provide immediate feedback on individual user usability                
criteria, 6. To eventually become the standard method for evaluating usability in VR-based interfaces.” 
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necessários conseguem ser localizados?”, junto com propriedades genéricas de design          

(Generic Design Properties, GPD), que no mesmo exemplo seria “estrutura de ambiente            

limpo” e “objetos reconhecíveis”, que se relacionam com um conhecimento do usuário, que             

nesse caso era um conhecimento de domínio, “objetos e localização”.  

Dadas essas informações, foi seguido um procedimento: primeiramente, os cenários e           

as tarefas do usuário devem ser preparadas; o usuário deve explorar cada cenário seguindo o               

modelo de interação: perceber o controle do sistema, reconhecer mudança, interpretar ação do             

sistema, usando as perguntas propostas anteriormente; criticar o design usando a pergunta e as              

GPDs associadas à ação, anotando os problemas em termos de GPDs faltantes ou             

funcionalidades de design do ambiente virtual; continuar o walkthrough até o fim dos             

cenários, e depois de terminado todos os cenários, indicar os problemas numa lista de GPDs               

faltantes fazendo a correlação com as funcionalidades do ambiente virtual quando possível,            

indicando também as funcionalidades faltantes; e por último priorizar os problemas por            

julgamento subjetivo da severidade dos mesmos.  

Além do método anterior, Sutcliffe e Gault (2004, p. 831-849) também propõem uma             

avaliação heurística de aplicações VR. Esse método se baseia na criação de heurísticas (ou              

utilização de algumas já existentes), e da avaliação usando usuários treinados com as mesmas.              

É um método rápido, dado que são poucas regras para serem observadas, e mesmo utilizando               

um pequeno grupo de usuários, por serem treinados acaba-se conseguindo identificar muitos            

problemas. Nesse trabalho as heurísticas foram derivadas do trabalho anterior de Sutcliffe            

com Kaur, além das heurísticas propostas por Nielsen (1994, n.p). Depois da identificação dos              

problemas relacionados às heurísticas, os usuários classificaram os problemas numa escala de            

quatro pontos: severo (o problema torna a tarefa impossível de ser realizada), incômodo (o              

problema atrapalha a tarefa, mas a maior parte dos usuários podem aprender a corrigir o               

problema dado uma explicação, e alguns conseguiriam contorná-lo com o tempo), distrativo            

(o problema atrapalha a tarefa mas a maior parte dos usuários conseguiria descobrir a              

correção de forma rápida dado uma dica) e inconveniente (o problema atrapalha a tarefa, mas               

a maior parte dos usuários conseguiria descobrir a correção de forma rápida sem ajuda). 

De uma forma geral, os métodos apresentados tem muitas vantagens e são            

complementares. O VRUSE, por ser informatizado, permite a exportação dos resultados para            

uma planilha, o que facilita a compilação dos resultados, além de cobrir muitos fatores de               

11 



 

usabilidade. Já o método de walkthrough, com a elaboração das perguntas e das GPDs,              

permite uma avaliação focada nas tarefas que devem ser realizadas, o que é importante dado               

que nem sempre o objetivo do ambiente de VR é ser extremamente fiel ao mundo real. Por                 

fim, o método de avaliação heurística permite que sejam usados poucos usuários, além de ser               

uma avaliação rápida, pois são poucas heurísticas a serem utilizadas. Os métodos são             

complementares, seria possível uma análise profunda do ambiente virtual se fossem usados os             

métodos de uma forma combinada. 

Porém, apesar dos pontos positivos, existem algumas lacunas em relação à este            

trabalho, mesmo na combinação dos métodos: todos os métodos acima foram criados voltados             

para ambientes VR desktop, ou seja, aplicações rodando em computadores, com HMD e             

controles (seja teclado e mouse ou joysticks específicos para VR), que são aplicações bem              

diferentes das criadas para celular sem uso de controles. Além disso, os trabalhos têm um               

enfoque na usabilidade de uma forma geral, e não fazem relação com os fatores que causam                

ou não cybersickness. 

 

4 METODOLOGIA 

Esta seção apresenta a metodologia dos estudos qualitativos realizados, no qual foram            

investigadas duas aplicações já existentes em busca de momentos que causam cybersickness            

mas que fossem evitáveis, de forma que fosse possível realizar a análise dos sintomas e               

realizar o levantamento de boas práticas de modo a evitar que eles aconteçam em uma nova                

versão da aplicação. Para isso seguimos as 6 (seis) etapas listadas abaixo: 

1. Escolha e inspeção das aplicações  

2. Levantamento das boas práticas baseadas na literatura 

3. Levantamento do perfil dos participantes do estudo 

4. Primeira sessão interativa (Sessão 1): 

a. Aplicação do SSQ 

b. Atividade com o jogo Titans of Space® Cardboard VR 

c. Aplicação do SSQ novamente 

5. Segunda sessão interativa (Sessão 2): 

a. Aplicação do SSQ 
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b. Atividade com o jogo InMind VR 

c. Aplicação do SSQ novamente 

6. Análise e avaliação dos resultados 

 

4.1 Inspeção das aplicações 

Barbosa e Silva (2004, n.p) definem os métodos de inspeção como:  

Os métodos de inspeção permitem ao avaliador examinar (ou inspecionar) uma           
solução de IHC para tentar antever as possíveis consequências de certas decisões de             
design sobre as experiências de uso. Em outras palavras, tentar identificar problemas            
que os usuários podem vir a ter quando interagirem com o sistema. Esses métodos              
geralmente não envolvem diretamente usuários e, portanto, tratam de experiências          
de uso potenciais, e não reais. Além de permitir comparar designs alternativos e             
buscar problemas em soluções de IHC, os métodos de inspeção permitem ainda            
avaliar a conformidade com um padrão ou guia de estilo. (Barbosa e Silva, 2004,              
n.p).  

 

Neste caso de estudo, adotou-se esse conceito para examinar os aplicativos           

procurando por pontos de melhoria ou que não estejam em conformidade com as técnicas de               

softwares de VR estudadas. Durante o estudo em geral, os dispositivos utilizados foram             

celulares com sistema operacional Android 9 e um óculos VR da marca Pé com Pé.  

Foram selecionadas duas aplicações para a análise: o jogo InMind VR e o Titans of               7

Space® Cardboard VR . Ambos estão disponíveis gratuitamente na Google Play Store           8 9

brasileira e foram escolhidos por terem um caráter educativo e terem boas classificações na              

loja.  Para a gravação da sessão interativa, foi usado o aplicativo XRecorder . 10

Para a inspeção, foi escolhido um cenário em que o perfil era o de um usuário que está                  

habituado a jogos, mas nunca jogou os de realidade virtual ou teve algum tipo de interação                

com esta tecnologia. Consequentemente, este usuário também nunca teve contato com os            

óculos VR, e também não tem muito contato com filmes em 3D. Ao começar a criar interesse                 

por jogos de realidade virtual, pesquisou as aplicações e aparatos necessários para jogar, e se               

surpreendeu com o quão oneroso eram esses dispositivos. Portanto, resolveu começar com            

7 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nivalvr.inmind 
8 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drashvr.titansofspacecb 
9 https://play.google.com/store?hl=pt_BR&gl=US  
10 https://play.google.com/store/apps/details?id=videoeditor.videorecorder.screenrecorder 
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equipamentos mais simples, para se habituar e entender se o ambiente de realidade virtual iria               

agradá-lo ou não. As tarefas a serem cumpridas eram “Conseguir finalizar o jogo” e “Pausar               

a atividade”.  

 

4.1.1 Aplicações escolhidas 

4.1.1.1 InMind VR 

Com sua última atualização em dezembro de 2017, o jogo InMind VR tem mais de um                

milhão de downloads na Google Play Store, a loja de aplicativos para dispositivos Android da               

Google. É um jogo curto, que foi desenvolvido com o propósito de testar as oportunidades de                

realidade virtual do Google Cardboard, o óculos de realidade virtual da Google, cujo atrativo              

é ser barato e acessível, sendo feito de papelão. O objetivo do jogo é destruir neurônios que                 

causam transtornos mentais de um paciente. Para jogar, basta mirar com a cabeça no alvo e                

aguardar um tempo para a ação ser executada, ou seja, não são necessários controles para               

jogar além do próprio celular e do óculos VR.  

4.1.1.2 Titans of Space® Cardboard VR 

Apesar da última atualização ser de novembro de 2015, esse aplicativo ainda é um dos               

mais baixados de realidade virtual da Google Play Store, também tendo mais de um milhão de                

downloads. É um tour pelo Sistema Solar, onde é possível visualizar os planetas e              

informações sobre os mesmos. Também pode ser totalmente controlado apenas pelo           

movimento da cabeça com o óculos, apesar dos desenvolvedores citarem que é melhor utilizar              

um controle. Para o intuito deste trabalho, foi utilizado apenas o modo de movimento de               

cabeça. 

 

4.2 Levantamento das boas práticas 

A metodologia para levantar técnicas eficazes de se evitar cybersickness foi realizar            

uma análise dos resultados da etapa de inspeção e a revisão da literatura, selecionando assim,               

cinco técnicas consideradas mais pertinentes para este estudo, elencadas na seção 5.            

Posteriormente, as mesmas foram utilizadas como referência para a análise das gravações das             
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sessões interativas, isto é, as capturas de tela feitas durante o processo em que os participantes                

jogaram os jogos selecionados. 

Para realizar a seleção das boas práticas a serem referência, teve-se como principal             

base os estudos de Sutcliffe e Kaur (2000, p. 415-426), Sutcliffe e Gault (2004, p. 831-849) e                 

Porcino et al (2017, p. 1-11). Sutcliffe e Gault adotaram como heurística que as aplicações               

devem ter “pontos claros de entrada e saída” , em que esses meios devem ser facilmente               11

encontrados. Além disso, Porcino et al afirmam que os níveis de desconforto podem aumentar              

devido ao tempo de uso da aplicação. Portanto, a primeira boa prática selecionada foi              

relacionada ao tempo de uso. 

Como é importante em aplicações VR que o usuário esteja imerso na experiência, essa              

imersão deve ser feita de uma forma que este se sinta como no mundo real. Dado esta                 

informação, as aplicações devem conter ajustes que simulem como os humanos percebem e             

interagem com o ambiente. Por isso, foram selecionadas três boas práticas que contam com              

efeitos de profundidade, foco e persistência de objetos em movimento, que podem ser             

relacionados às heurísticas de Sutcliffe e Gault de “senso de presença” e de “engajamento              12

natural” . Essas boas práticas também se relacionam com as diretrizes de “atenção do             13

observador” , “profundidade”  e “persistência”  propostas por Porcino et al (2017, p. 1-11). 14 15 16

Por fim, considerando os dispositivos em que este estudo é conduzido, ou seja, óculos              

virtuais com celular e aplicações nas quais a movimentação é realizada com o movimento da               

cabeça, existe a preocupação com o conforto físico do usuário. Com o intuito de evitar               

tonturas, dores musculares e maiores desconfortos, e combinando com a heurística de            

“expressão de ação natural” de Sutcliffe e Gault (2004, p. 831-849), uma boa prática              17

explorada foi a sutileza de movimentação para execução das atividades dos jogos. 

 

11 No original: “clear entry and exit points”. 
12 No original: “sense of presence” 
13 No original: “natural engagement” 
14 No original: “observer’s attention” 
15 No original: “depth” 
16 No original: “persistence” 
17 No original: “natural expression of action” 
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4.3 Levantamento dos perfis 

De acordo com Rebenitsch e Owen (2014, p. 309-318), uma dificuldade de estudar             

cybersickness é a grande variabilidade em relação ao indivíduo, dependendo de contatos            

anteriores ou de costumes como jogar videogames ou usar muitos eletrônicos. Por isso, junto              

a inspeção das aplicações, é importante identificar o perfil dos participantes dos estudos.  

Tendo como base esse estudo, a primeira etapa foi aplicar um questionário de perfil,              

com as perguntas abaixo. 

1. Qual a sua idade? 

2. Quantas horas por dia em média você usa o celular? 

3. Você já teve algum contato com realidade virtual antes? 

4. Você já teve contato com realidade virtual com o mesmo equipamento de            

hoje? 

5. Com qual frequência você vê filmes/vídeos em 3D? 

6. Você já sentiu algum desconforto com filmes/vídeos 3D? 

7. Você usa óculos ou lentes de contato? 

8. Qual a sua experiência prévia com jogos eletrônicos? 

 

4.4 Sessões interativas 

As sessões 1 e 2 contaram com a participação de 4 pessoas. As mesmas participaram               

das duas sessões. As sessões foram precedidas da coleta de termo de consentimento e do               

questionário de perfil de todos os participantes. 

Para a identificação dos sintomas de cybersickness, foi utilizado o SSQ (KENNEDY            

et al, 1993, p. 203-220), pois apesar da proposta dos outros métodos citados anteriormente,              

ele é o mais utilizado na literatura, possuindo comprovação estatística. Utilizando o            

aprendizado de Kalawsky (1999, p.11-25), o SSQ foi feito diretamente no computador, num             

formulário eletrônico. A versão aplicada do SSQ foi a tradução para português proposta por              

Carvalho, Costa e Nardi (2011, p. 247-252). 
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Em ambas as sessões interativas de avaliação com os participantes, foram passadas as             

instruções abaixo. Elas foram feitas baseadas nas metodologias propostas por Porcino et al             

(2017, p. 1-11) e  Rebenitsch e Owen (2014, p. 309-318).  

1. Responder o SSQ, para ser possível identificar a base de sintomas de cada             

participante. Caso eles já estejam sentindo qualquer desconforto extremo (no caso,           

nível 3 em algum sintoma), a sessão seria realizada em outro momento. 

2. Informar que o jogo estará sendo gravado incluindo a voz do jogador. Sendo assim,              

em qualquer momento de desconforto, o participante deve vocalizar esse desconforto,           

dizendo o que está sentindo, a intensidade (pouco, moderado, intenso) e se deseja             

continuar ou parar. Se o participante quiser parar, o experimento será interrompido e a              

gravação será encerrada; se não for preciso parar, basta continuar jogando. 

3. Instruir os movimentos básicos do jogo em questão, e que o participante sentado de              

forma confortável para começá-lo. 

4. No fim da experiência, basta dizer que encerrou (quando o jogo avisar), e retirar os               

óculos. 

5. Responder o SSQ novamente. 

A primeira sessão interativa foi feita utilizando o jogo Titans of Space® Cardboard             

VR, que baseado na inspeção, gerou menos reações de desconforto nos avaliadores. Nos             

casos em que o participante não se sentiu bem no fim desta sessão, foi dado um intervalo de                  

um dia entre uma sessão e outra. Já nos casos que o participante estava se sentindo bem, com                  

os resultados do segundo SSQ iguais ao do primeiro, foi realizada a segunda sessão, com o                

InMind VR.  

Durante toda a realização destas sessões foi coletado o vídeo da gravação da tela e               

áudio dos celulares, onde foi possível observar posteriormente o que os participantes estavam             

vendo durante o momento que eles indicaram algum sintoma. Além disso, os avaliadores             

fizeram anotações gerais com os comentários feitos não relacionados diretamente às sessões,            

que foram incluídas também nos resultados. 
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4.5 Análise dos resultados 

A etapa de análise envolveu os seguintes passos: 

1. Análise dos dados coletados no questionário de perfil; 

2. Análise dos resultados de SSQ, fazendo comparação dos resultados pré e pós sessão,             

e, finalmente, organizando os achados por jogo; 

3. Inspeção dos vídeos das gravações de tela das sessões interativas, analisando os            

momentos que causaram incômodo ou algum tipo de desconforto geral, e nesses            

momentos, verificar se alguma boa prática elencada não foi seguida; 

4. Comparação dos resultados dos SSQs e da inspeção (feita na etapa anterior) com os              

resultados dos questionários de perfil, em busca de correlações. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Inspeção das aplicações 

5.1.1 InMind VR 

É um jogo bem curto, porém intenso, e dado que o jogo é rápido, não há possibilidade                 

de pausa. Requer que o usuário faça movimentos rápidos (para mirar de um alvo para o outro)                 

seguidos de movimentos estáveis (para “carregar” o tiro e atirar), o que causou desconforto              

durante a inspeção, principalmente quando o alvo ia para atrás do avatar. Neste mesmo ponto,               

o modelo do óculos VR escolhido piorou a situação, pois é um pouco pesado e               

desconfortável, machucando o nariz durante esses movimentos. Ajuda muito o jogo ser            

rápido, em torno de 5 minutos, pois evita que esses desconfortos se agravem. 

Os alvos eram de cor vermelha, o que o destaca dos outros objetos da tela. Sendo                

assim, a variação do foco era feita pelo usuário, que deve mover a cabeça para mirar, dado                 

que esses alvos apareciam em pontos diversos da tela; a aplicação em si não tinha ajustes de                 

foco (todos os elementos visuais são nítidos). A ideia de profundidade nesse jogo era dada a                

partir do tamanho dos elementos na tela, em conjunto com uma linha de cor amarela com o                 

“caminho” que o usuário segue, que representa uma perspectiva até o final do jogo. Ao alterar                
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o alvo, a transição era feita também com uma mudança de coloração azul para vermelha no                

novo alvo. A figura 1 ilustra os alvos da aplicação. 

 

Figura 1. Demonstração dos alvos na aplicação InMind VR 

Fonte: InMind VR, 2020. 

 

5.1.2 Titans of Space® Cardboard VR 

Por ser um passeio virtual no Sistema Solar, esperava-se que esta aplicação não             

causasse nenhum sintoma forte. Ela tem uma movimentação lenta, onde o usuário está dentro              

de uma nave, e não requer movimentos longos para o controle. Porém, alguns pontos de               

desconforto geral foram notados durante a inspeção.  

Primeiramente, o passeio é muito longo: em torno de 15 minutos se o usuário não               

quiser explorar muito, podendo chegar a mais de meia hora. É possível pausar e retomar as                

atividades - e isso é inclusive recomendado no início do jogo -, porém o menu não é intuitivo                  

o suficiente: ao contrário do esperado, essa opção não está junto com as configurações ou no                

botão “play”, e sim está no menu de ajuda, representado pelo símbolo “?”, como pode-se ver                

nas figuras 2 e 3; além disso não existe a opção de pausa em si, você deve usar a opção de sair                      

e na próxima vez que o jogo for aberto, ele permite continuar dessa parte. Foi preciso explorar                 

muitos menus para encontrar o botão de sair (“Quit”), e é cansativo fazer isso movimentando               

a cabeça.  
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Figura 2. Botão de ajuda, representado pelo símbolo “?” 

Fonte: Titans of Space® Cardboard VR, 2020. 

 

Figura 3. Menu “Outras Ações”, onde está a opção de sair (“Quit”) e de começar 

novamente (“Restart”) 

Fonte: Titans of Space® Cardboard VR, 2020. 

 

Além disso, ele possui as descrições dos planetas em texto, como ilustrado pela figura              

4, e como qualquer movimento da cabeça mexe a tela inteira, causou desconforto ocular no               

fim do passeio. 
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Figura 4. Exemplo do planeta Terra com sua descrição 

Fonte: Titans of Space® Cardboard VR, 2020. 

 

O jogo possui muitos momentos em que todos os objetos e o usuário ficam parados,               

onde é possível ler as informações dos planetas, seguido pela transição de um planeta para o                

outro, que é mais acelerada. Essa transição no início é inesperada, o que causa desconforto               

para o usuário. Outro ponto notável são algumas súbitas transições de luz da aplicação (claro -                

escuro) que podem influenciar nos sintomas afetados por um excesso repentino de            

luminosidade. 

 

5.2 Levantamento das boas práticas 

A partir da fundamentação discorrida na seção 4.2, e na inspeção das aplicações,             

elencou-se as seguintes boas práticas: 

1. A aplicação deve permitir ao usuário a pausa e retorno das atividades. Isto             

está relacionado ao tempo de uso da aplicação, além do conceito de entrada e              

saída da aplicação claros.  

2. Devem existir elementos com efeito de profundidade, utilizando-se do         

desfoque (blur), assim como ocorre na vida real. O ajuste no foco é             

importante para simular uma cena mais realista à visão humana. Logo,           
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desfocar os objetos que estão em volta do ponto focal dá maior credibilidade             

àquele cenário virtual.  

3. A transição de foco entre objetos deve existir (não deve ser instantâneo),            

mas não pode ser muito longa (a ponto de ser perceptível): também na ideia              

de simular melhor a percepção dos humanos, a alteração de foco em objetos na              

tela deve ser feita de forma sutil. 

4. O sistema deve evitar que o usuário faça movimentos bruscos, mesmo que            

a transição de foco exista de forma satisfatória. Dado que no ambiente            

analisado é necessária a movimentação da cabeça para a execução das           

atividades, deve-se evitar movimentos muito rápidos e abruptos, pensando no          

maior conforto do usuário. 

5. O sistema deve permitir que o usuário mantenha o foco em um objeto em              

movimento, mesmo que ele esteja distante do ponto focal do usuário. Caso            

exista um objeto em foco que comece a se movimentar, deve-se permitir que o              

usuário acompanhe a trajetória do mesmo caso ele queira, até esse objeto            

desaparecer ou o usuário alterar o foco para algum outro ponto na tela.  

 

5.3 Análise de perfil 

Em virtude da pandemia do COVID-19 em 2020, não foi possível fazer os             

experimentos com um grande número de participantes. Sendo assim, os resultados           

apresentados têm um caráter qualitativo. 

Foram 4 participantes, com idades entre 21 e 46 anos, sendo dois homens e duas               

mulheres. Apenas um participante teve contato com realidade virtual anteriormente, porém           

não foi com o mesmo equipamento utilizado. Nenhum participante tem o hábito de ver filmes               

ou jogar em 3D, no máximo tendo visto filmes 3D no cinema no passado.  

Sobre desconfortos com ambientes virtuais, um dos participantes sentiu incômodo no           

passado com filmes 3D legendados, onde a legenda parecia “vibrar”. Dois participantes têm             

experiência e contato frequentes com jogos eletrônicos, enquanto os outros dois não. Por fim,              

em relação às horas de uso do celular, foram apresentados três valores: 2 horas, entre 3h e 4h,                  

e entre 4h e 5h.  
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Os participantes estão representados no quadro 2 abaixo, nomeados de P1, P2, P3 e              

P4, com seus respectivos resultados de perfil. 

 

Quadro 2 - Resultados individuais da análise de perfil 

 

5.4 Resultados de SSQ 

Os resultados dos SSQs preenchidos foram divididos por experimento e          

posteriormente em “Pré-experimento” e “Pós-experimento”. Depois, os sintomas foram         

agrupados nos três grupos: N (Nausea), O (Oculomotor) e D (Disorientation). Foram            

aplicados os pesos nos valores e também o valor total (TS, total score).  

Para a análise dos resultados, primeiramente deve-se notar que os experimentos           

realizados tem um viés qualitativo, e não quantitativo, portanto não foi levado em             

consideração fatores estatísticos, apenas comparação simples entre as médias apresentadas.          

Também foram olhados os resultados de forma individual, para entender os comportamentos            

de aumento e diminuição entre “Pré-experimento” e “Pós-experimento”. Além disso, vale           

ressaltar que os 16 sintomas analisados no SSQ não estão divididos igualmente entre os              
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Informação do perfil P1 P2 P3 P4 

Idade 21 29 46 43 

Gênero Feminino Masculino Masculino Feminino 

Utilização diária (em média) de 
celular 

4 a 5 horas 3h e meia 2h 2h 

Contato prévio com VR Não Sim Não Não 

Contato prévio com o mesmo 
equipamento 

Não Não Não Não 

Frequência de filmes em 3D Raramente Nunca Nunca Raramente 

Desconforto com filmes 3D Não Sim Não Não 

Utiliza óculos/lentes de contato Sim Não Não Sim 

Experiência prévia com jogos 
eletrônicos 

Sim Sim Não Não 



 

grupos N, O e D, alguns sintomas aparecem em dois grupos simultaneamente. Os resultados              

estão presentes nos gráficos 1 e 2 abaixo. 

 

Gráfico 1. Resultados de SSQ da sessão interativa 1 - Titans of Space® Cardboard VR 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Resultados de SSQ da sessão interativa 2 - InMind VR 
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Ao analisar as médias dos valores de calibragem, ou seja, os valores dos grupos              

“Pré-experimento”, foi observado que todos se encaixam no proposto para calibração por            

Kennedy et al (1993, p. 203-220). Isso significa que, mesmo os valores iniciais não sendo               

zerados (o que significa completa ausência de qualquer um dos sintomas), seus valores são              

válidos.  

Em ambos os experimentos, é possível observar o aumento dos sintomas de            

cybersickness, principalmente nos sintomas do grupo D (dificuldade de manter o foco,            

náusea, “cabeça pesada’’, visão embaçada, tontura com olhos abertos, tontura com olhos            

fechados, vertigem). Ao olhar com mais detalhe nos resultados desses sintomas, foi observado             

que os sintomas de “cabeça pesada”, visão embaçada e tonturas foram as que tiveram notas               

iguais ou acima de 1. Esses sintomas eram os mais esperados, dado que o controle de ambas                 

as experiências se baseia na movimentação da cabeça, muitas vezes com movimentos mais             

rápidos. 

Também em ambos os experimentos houve a diminuição dos sintomas do grupo O.             

Ao conversar com os participantes, P2 e P4 relataram que participar do experimento os              

deixou mais atentos e esse estado de “alerta” se manteve inclusive depois do término. Isso               

também explica a diminuição dos sintomas do grupo N no segundo experimento, com o              

aumento da concentração, diminuiu a nota do sintoma “Dificuldade de concentração”,           

compartilhado pelos grupos N e O. 

Foi feito um comparativo entre os resultados dos 16 sintomas do SSQ e dos 9               

sintomas propostos por Kim et al (2018, p. 66-73) no VRSQ que foi citado anteriormente.               

Três sintomas (dificuldade de concentração, arroto e tontura de olhos abertos) não estão             

presentes no VRSQ, porém tiveram nota diferente de zero nos experimentos 1 e 2.              

Dificuldade de concentração e arroto foram eliminados do VRSQ pois faziam parte do grupo              

“Nausea”, que obteve o menor valor (score) de SSQ proporcionalmente no estudo em             

questão; já a tontura de olhos abertos foi eliminada por ter um alto valor de covariância (KIM                 

et al., 2018, p. 66-73). E desses três sintomas, dificuldade de concentração e arroto foram               

sentidos por apenas um dos participantes (P1).  
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5.5 Inspeção dos vídeos 

Os vídeos foram analisados em busca dos momentos de desconforto dos usuários, para             

avaliação das boas práticas identificadas. Logo no início do experimento 1, ainda antes do              

tour começar, P2 - que já possuía experiência com jogos - questionou se o jogo tinha ajuste de                  

motion blur, porque ele estava movimentando a cabeça para ver em volta e ele conseguia               

perceber claramente o desfoque, afirmando que estava muito lento para voltar a focar. Isso              

mostra que o jogo não está de acordo com a boa prática número 3, pois o ajuste do foco existe                    

porém está perceptível. 

Também no experimento 1, P1 informou que estava sentindo tontura durante algumas            

transições do jogo. Em uma dessas transições, diversos objetos (planetas) se movimentam na             

tela, ilustrado pela figura 5, e ao girar a cabeça para acompanhar esse movimento, o               

participante relatou o desconforto. O outro momento descrito foi em uma situação em que o               

jogo aumentava a escala de visualização, e tinha que “afastar” alguns objetos para demonstrar              

a vastidão do universo, demonstrado na figura 6. Nesse caso, segundo o relato, a velocidade               

desse afastamento junto à tentativa de ler o texto que estava em movimento gerou um leve                

atordoamento.  

 

Figura 5. Momento de desconforto relatado pela movimentação de objetos na tela 

Fonte: Titans of Space® Cardboard VR, 2020. 
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Figura 6.  Momento de desconforto relatado pelo afastamento dos objetos na tela 

Fonte: Titans of Space® Cardboard VR, 2020. 

 

Durante o experimento 2, P1 relatou leves tonturas em dois pontos do jogo: na              

inicialização e no término do jogo, que não há um foco específico ainda. Em ambos os                

momentos, há um aumento de velocidade do vídeo, junto com muitas cores, movimentos e              

formas diferenciadas. Portanto, podemos assumir que está em desacordo com a boa prática             

número 4, dado que o momento de leves tonturas ocorreu com a repentina oscilação de               

velocidade de movimentos e cores. As figuras 7 e 8 abaixo ilustram esses momentos. 

 

Figura 7. Inicialização do InMind VR 

Fonte:  InMind VR, 2020. 

 

 

Figura 8. Finalização do InMind VR 

Fonte:  InMind VR, 2020. 

No experimento 2, P2, P3 e P4 não relataram nenhum desconforto durante o jogo,              

apenas depois: houve algumas reações negativas sobre a mira do jogo ser lenta, e que não                

acompanhava muito bem para onde o participante olhava. Outro participante (P3) relatou que             
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o tempo do jogo foi importante para não sentir nenhum desconforto; se o jogo fosse mais                

longo, de acordo com este, poderia começar a sentir algum outro sintoma relacionado ao              

grupo D (Disorientation) do SSQ (especificamente, visão embaçada e tonturas) . 

 

5.6 Comparação dos resultados 

Após a análise individual de todos os resultados acima, foi feita a análise do SSQ               

junto à análise dos perfis. De uma forma geral, são perceptíveis os pontos abaixo. 

As notas mais altas do grupo D foram em relação à visão embaçada, notas dadas por                

participantes que têm problemas de visão e não puderam usar óculos de grau junto com o                

óculos VR. Dado que os óculos VR precisam vedar a área da vista, ele deveria minimamente                

possuir um ajuste melhor de foco (o que não resolve todos os problemas). De qualquer forma,                

deveria existir uma forma de usar o óculos virtual com óculos de grau, pois era um                

desconforto já esperado (inclusive incluído na média de calibragem). 

Existiu uma dificuldade de entender o termo “cabeça pesada”. Em inglês o termo é              

“fullness of the head”, e Carvalho, Costa e Nardi (2011, p. 247-252) descreveram dificuldade              

na tradução desse termo, por não existir uma tradução literal equivalente em português. Neste              

caso de dúvida, o participante assumiu um desconforto no rosto causado pelo peso do óculos,               

que foi aliviado ao inclinar mais a cadeira. 

Em relação à análise de perfil, fazendo um paralelo com o estudo de Rebenitsch e               

Owen (2014, p. 309-318), não foi possível observar se os participantes que tinham mais              

contato com jogos eletrônicos e usavam os celulares por mais horas no dia apresentaram              

menos sintomas. Também não houve prevalência de sintomas em relação ao gênero, nem             

idade dos participantes. Novamente, por se tratar de um estudo qualitativo, não era esperado              

conseguir fazer correlações nesse nível. Neste mesmo ponto de perfil, houveram dois            

participantes que apresentaram resultados contrários ao visto anteriormente na literatura. P1,           

um dos participantes com hábito de jogos eletrônicos, apresentou mais sintomas do que os              

que não possuíam o hábito, o que vai de encontro com a observação de Rebenitsch e Owen                 

(2014, p. 309-318). E P1 também, sendo o participante mais novo, apresentou mais sintomas,              

enquanto um dos participantes mais velhos (P4) apresentou poucos sintomas, o contrário do             

visto pelas autoras Arns e Cerney (2005, p. 267-268). 
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6 CONCLUSÃO 

As limitações identificadas durante este estudo foram, primeiramente, a         

impossibilidade de reunir grupos maiores de participantes para ter uma amostra quantitativa,            

dado a pandemia de coronavírus que está vigente. Além desta, também não foi possível              

realizar ajustes e alterar qualquer elemento da aplicação em si, dado que não houve acesso ou                

posse das aplicações para realizar adaptações no código. Há limitações também por parte dos              

aparatos utilizados, pois com esses não é viável analisar em detalhes os parâmetros mais              

técnicos das aplicações. 

Logo, para trabalhos futuros, a curto prazo, pode-se realizar as etapas com mais             

participantes, para se ter resultados com significância estatística, fazendo o estudo           

quantitativo complementar. A longo prazo, desenvolver novas aplicações autorais para esses           

tipos de óculos VR com celular e realizar testes aplicando ou não uma determinada boa               

prática ajudaria a provar a eficácia da mesma. Além disso, o ideal seria encontrar uma forma                

de utilizar o óculos VR com o celular conectado ao computador, de forma a rodar a aplicação                 

para que seja possível analisar em detalhes as especificidades da aplicação (por exemplo, a              

velocidade do desfoque citada anteriormente) e como isso afeta o usuário. 

Para que as boas práticas levantadas pudessem ser utilizadas como heurísticas, os            

experimentos precisariam ser refeitos, com mais participantes e com outras aplicações (se            

possível criando aplicações novas voltadas para checar as boas práticas em si), para que se               

pudessem ter resultados quantitativos. Porém, de forma qualitativa, foi possível observar com            

algum grau de profundidade que as boas práticas criadas possivelmente ajudariam na redução             

do cybersickness.  

Também foi demonstrada a importância do estudo da interação homem-computador          

com ambientes virtuais, ainda mais voltada para aplicações de celular, nas quais não há              

grande foco por parte da literatura. Os estudos que foram usados de base para a criação das                 

boas práticas muitas vezes não se aplicavam ao tipo de ambiente deste estudo, tanto pela               

diferença dos controles quanto pela forma de testar, pois esse conjunto de hardware (celular              

com o óculos virtual) não permite ver os logs da aplicação de forma tão fácil quanto um HMD                  

conectado a um computador. Nesse mesmo sentido, um caminho de pesquisa são os estudos              
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de cybersickness e vídeos 360, que possuem restrições muito parecidas com as apresentadas             

no nosso estudo, como por exemplo o estudo recente de Shahid Anwar et al (2020, n.p). 

Além disso, foi possível observar a grande dificuldade de prever quais grupos de             

pessoas são mais suscetíveis aos sintomas de cybersickness; apesar da amostra ser pequena,             

houve uma grande variedade de resultados que causaram surpresa por irem “contra” o que a               

literatura apresenta. 
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ANEXO A - Termo de consentimento 

Por favor, se assim aceito, clicar em “Sim” no Formulários Google para prosseguir             
com o experimento. Assim que finalizado, clicar em “Enviar” para que possamos ter acesso              
às respostas. 

O(A) Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do experimento da pesquisa “Uma             
investigação sobre cybersickness guiada por boas práticas de design de aplicações de            
realidade virtual”, de responsabilidade da Profa. Luciana Salgado e das alunas Cristina            
Motinha Martins e Letícia Vidal Negreiros de Azevedo. Este trabalho é parte do projeto de               
conclusão de curso do Bacharel em Sistemas de Informação da UFF das alunas citadas              
anteriormente. 

O método usado se comporá de três partes: preenchimento de questionário de perfil e              
duas sessões interativas, que envolvem cada uma o preenchimento de um questionário de             
sintomas e jogar um jogo usando um óculos de realidade virtual. O formulário de perfil tem 9                 
perguntas gerais; não evidencia-se nenhum risco significativo ou desconforto com as           
respostas. A participação no experimento não requer nenhum tipo de conhecimento ou            
contato prévio com realidade virtual. 

O objetivo do estudo é identificar boas práticas de design para evitar o potencial              
desconforto causado pelo ambiente virtual, portanto é possível que os participantes           
apresentem desconfortos físicos como tonturas e enjôos. Sendo assim, é possível interromper            
o experimento a qualquer momento, sem obrigação de continuar até o final. 

Há compromisso entre as alunas e participantes com a discrição no uso dos dados              
coletados, bem como o direcionamento e guarda consistente a esse compromisso, mantendo o             
uso no ambiente institucional do trabalho de conclusão de curso e seus objetivos. 

Por fim, nós garantimos a confidencialidade e privacidade do(a) sr.(ª). Não iremos            
incluir, sob nenhuma hipótese ou circunstância, o nome ou outras informações pessoais, de             
qualquer participante ao qual tivemos contato para a realização deste trabalho, mesmo que o              
participante tenha recusado ou desistido da sua participação. 

Como esta pesquisa é de participação voluntária, sem nenhum custo para o            
participante, seu consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem nenhuma espécie            
de prejuízo ou qualquer outra penalização. Além disso, esta pesquisa também não irá fornecer              
nenhum pagamento, em nenhuma forma, para aqueles que participarem da entrevista.           
Portanto, nenhum gasto do voluntário, como transporte ou alimentação, será provido ou            
ressarcido. Para sanar qualquer dúvida referente aos procedimentos, riscos, benefícios e           
outros assuntos relacionados com a pesquisa, basta entrar em contato com as alunas             
responsáveis. 

Declaro ter sido informado(a) e concordo em participar, como voluntário(a), do           
experimento acima descrito. 
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