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Abstract — Throughout history we have always had an interest in 
keeping the visual memory of places, whether in drawings, 
paintings or photographs. With the advent of digital imaging 
equipment, this relationship between man and spaces has taken 
another path, including recently virtual reality applications that 
simulate physical visits in a very convincing way. Although 
visualization technology in virtual reality glasses is widespread, we 
discussed in this article how effective a virtual visit can be 
compared to physics. To do so, we digitized a seventeenth-century 
church and developed an interactive application. To validate the 
hypothesis, we invited students from the public school to participate 
in the experiment. The group physically visited the monument, and 
subsequently visited virtually through the application. Given the 
determined parameters, the students answered a questionnaire that 
served as the basis for the conclusion of the research. 

Keyword — Virtual Reality, Virtual Heritage, Virtual Historical 
Monuments, Panoramic 360, Photography, Virtual Reality Glasses.

Resumo — Sempre foi de interesse do homem ao longo da história 
salvaguardar a memória visual dos lugares, seja em desenhos, 
pinturas ou fotografias. Com o advento dos equipamentos de 
registro digital de imagem, essa relação do homem com os espaços 
seguiu outra vertente, incluindo recentemente aplicações de 
realidade virtual, que simulam visitas físicas de forma bastante 
convincente. Embora a tecnologia de visualização em óculos de 
realidade virtual esteja bastante difundida, discutimos neste artigo 
o quão eficiente pode ser uma visita virtual se comparada com a
física. Para tanto, digitalizamos uma Igreja do século XVII e
desenvolvemos uma aplicação interativa pelo seu interior. Para

validação da hipótese, convidamos alunos da rede pública de ensino 
para participar do experimento. O grupo visitou fisicamente o 
monumento, e posteriormente, fez a visita virtual através do 
aplicativo. Em face dos parâmetros determinados, os alunos 
responderam um questionário que serviu de base para a conclusão 
da pesquisa. 

Palavras-Chave — Realidade Virtual, Virtual Heritage, 
Monumentos históricos virtuais, Panorâmica 360, Fotografia, 
óculos de realidade virtual. 

I. INTRODUÇÃO

Bem percebia o poeta inglês John Donne [1] no século 
XVII que “nenhum homem é uma ilha, completo em si 
próprio; cada ser humano é uma parte do todo”. Nesse sentido 
podemos perceber uma das grandes características do homem 
que é sua inquietude com o meio e a necessidade de evolução. 
Quando refletimos sobre o avanço da tecnologia, constatamos 
nosso próprio avanço, em um esforço coletivo onde todos 
contribuem com suas pesquisas e descobertas. E foi esse 
sentimento de ir além que fez o homem sair da sua zona de 
conforto em busca do novo. Durante muitos séculos o mundo 
ficou desconhecido para a maioria das pessoas, que imersas 
em sua própria sociedade, não sabiam da existência de outros 
lugares. 
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De forma muito eficiente, a literatura e a pintura 
instigaram a imaginação das pessoas apresentando-as a um 
mundo novo, até então desconhecido. 

A imagem enquanto representação do real, seja em 
desenho ou pintura foi o primeiro veículo de apresentação de 
lugares distantes, sendo o principal motivador para pequenos e 
longos deslocamentos. 

De acordo com Kotler [2] a imagem de um lugar é o fator 
determinante de como a sociedade reage a um local, pois 
existe um conjunto de crenças, ideias e impressões que 
formam no imaginário das pessoas, a imagem do lugar, e cada 
uma possui a sua imagem formada aos seus moldes. Com a 
descoberta do processo fotográfico, este, enquanto recorte da 
realidade foi por muito tempo o principal instrumento de 
apresentação do mundo. Segundo Avighi [3], a mídia impressa 
exercia uma significativa influência sobre as pessoas no século 
XIX, tornando-se ainda mais expressiva com a introdução da 
fotografia. Como afirma também Ruschmann [4], as imagens 
fotográficas induziam os futuros turistas à visitação do destino 
que estava sendo apresentado. 

É certo que uma imagem produzida por um fotógrafo 
acaba sendo uma interpretação pessoal, que sob o ângulo e a 
luz da sua escolha melhor traduzem aquele momento. Por este 
fato, algumas vezes, aquilo que se vê na fotografia não é a 
realidade completa e sim uma pequena parte. Contudo, a 
imagem domina a capacidade de transmitir sentimentos 
emotivos, transformando aquele pedaço de atrativo turístico, 
em um desejo, em uma viagem [5]. 

Com o advento do cinema, o mundo ficou mais exposto, e 
muitos filmes foram produzidos também com a finalidade de 
apresentar lugares. A televisão como extensão do cinema, 
invadiu os lares e passou a apresentar o mundo de forma ainda 
mais sistemática, com séries produzidas para esse fim. 

Com a informática e a internet, vivemos o fenômeno da 
convergência das mídias [6], forçando a adaptação dos meios 
de comunicação a esse novo modelo de acesso dinâmico de 
conteúdo. 

Nesse cenário tecnológico e de grande acesso à 
informação, os filmes, os games e aplicativos para internet nos 
oferecem hoje excelentes condições de visita virtual, com um 
nível de realismo muito grande, mesmo quando se trata de 
reconstrução de lugares destruídos pela ação do tempo ou do 
homem. 

Neste trabalho iremos discutir a eficiência dos passeios 
virtuais interativos (guiados e não guiados), feitos pelo 
computador e através de óculos de realidade virtual fazendo 
uma relação entre essa visita virtual e a visita física. 

II. VIRTUALIZAÇÃO DA IMAGEM 
 

Sempre foi inerente ao homem o desejo de sair do 
cotidiano criado por ele mesmo. Viajar autenticamente, é 
partir do conhecido ao desconhecido, de dentro para fora, do 
interior de si mesmo para o exterior do outro. Assim como 
mostrou Júlio Verne [7], a viagem é um trânsito do homem, no 
qual se opera a transição entre a experiência do conhecido e as 
experiências por conhecer, na sua busca constante na direção 
da renovação e à sua própria superação. 

Quando tratamos de exploração virtual de lugares, 
estamos abordando o conceito de algo que existe enquanto 
possibilidade manifestada em suportes, inclusive anterior à era 
da computação. Assim como uma pintura, um livro ou uma 
fotografia nos permite viajar intelectualmente a lugares 
desconhecidos, o computador, a TV e os óculos de realidade 
virtual são exemplos de suportes modernos de manifestação 
do virtual. 

A cinematografia quando surgiu era tão convincente que 
qualquer situação apresentada era considerada um recorte do 
real, e foi essa dramaticidade que fez o cineasta Miles Earl em 
1906 ligar uma câmera na frente de um bonde (trolley) em são 
francisco (EUA), para filmar todo o caminho de Mid-market 
street até o Ferry Building. Intitulado “Trip down market street”, o 
filme foi a primeira tentativa da história de proporcionar um passeio 
virtual. 

As fotografias em preto e branco, por vezes mal 
impressas, serviam apenas como referência, mas ainda 
estavam longe de oferecer a sensação de proximidade, posto 
conquistado pelos vídeos que já podiam ser vistos em casa 
com a popularização no final da década de 1970 dos primeiros 
videocassetes. 

III. PASSEIO VIRTUAL 
 

Em 1978 alguns alunos do MIT (Massachusetts Institute 
of Technology) montaram uma câmera em um tripé-dolly e 
mapearam os corredores da instituição fazendo captura com 
disparos quadro-a-quadro para cada passo dado. Com um 
programa de computador, controlavam a velocidade do vídeo 
e a direção. 

De posse de aparelhos de gravação e reprodução dessa 
nova tecnologia digital, os então estudantes do MIT Andrew 
Lippman e o diretor de fotografia Michael Naimark 
perceberam que para os 30 minutos de filmes era possível 
acessar 54.000 frames (cada quadro do filme) a uma taxa de 
30 frames por segundo e junto com vários outros estudantes, 
desenvolveram um projeto revolucionário que ficou conhecido 
como “Aspen Movie Map” que embora tenha sido produzido 
para fins acadêmicos e não comerciais, foi financiado pela 
agência de pesquisa em tecnologia para defesa dos Estados 
Unidos, a ARPA/DARPA (Defense Advanced Research 
Projects Agency).  

A ideia era criar um passeio virtual pela cidade de Aspen 
(Colorado – Estados Unidos) para que pudessem promover 
suas estações de ski. 

O projeto teve várias frentes e uma delas foi a captura das 
imagens. Na prática, instalaram um conjunto de quatro 
câmeras com intervalos de 90º em cima de um veículo que foi 
conduzido por todas as ruas da cidade. A cada 10 ft (3 
metros), era feita uma tomada pelas câmeras, cujo disparo era 
controlado por uma roda de bicicleta instalada na parte traseira 
do carro (Figura 1). 
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FIGURA 1: MONTAGEM DO EQUIPAMENTO NO CARRO 

 
Cada fotografia era ligada a outras permitindo ir para 

frente, para trás ou virar para esquerda ou direita. O sistema 
permitia exibir tão rapidamente as fotos (33 milissegundos de 
intervalo) que a sensação corresponderia a dirigir pelas ruas 
em 200mph (330 km/h).  

Como processo de calibragem, baixaram a taxa para 10 
frames/seg. no máximo, correspondendo a 68mph (110 km/h). 
Caso o usuário quisesse, poderia parar em frente a um edifício 
e conhecer seu interior, uma vez que vários edifícios passaram 
pelo processo de filmagem. 

Nos dias atuais, a captura digital tanto em fotografia 
quanto em filme, rapidamente tomou o espaço do analógico e 
com isso surgiu um novo fenômeno que foi o do falseamento 
da informação. Considerando a nova camada entre a captura e 
a apresentação que é o software de manipulação, podemos 
conferir sentidos diferentes para cada cena apresentada.  

Castro [8] observa que temos o complexo de múmia [9] 
que na cultura egípcia era uma tentativa de perpetuar a vida. 
Assim, por indução, podemos também conceber a ideia de que 
uma imagem fotográfica seja, enquanto preservadas as suas 
características físicas, técnicas e ideológicas, um objeto 
perpétuo. Na imagem digital, há uma descaracterização da 
imagem inicial, que ao ter seus signos modificados, como por 
exemplo, a inserção de legendas, efeitos ou compressão, 
acarreta na modificação da sua essência original. 

Nesse sentido, partimos para uma nova realidade, antes 
mesmo do acelerado avanço tecnológico. Houve uma 
mudança de mentalidade, de conceito. 

Seguimos para uma realidade paralela, que embora não 
sendo real, simula situações, ambientes e objetos praticamente 
enganando nosso cérebro, e em alguns casos, se valendo de 
outros sentidos que não só a visão. 

IV. PANORÂMICAS 
 

Muitas pesquisas foram desenvolvidas após o projeto do 
videomapa da Aspen com a intensão de apresentar o ambiente 
para o usuário de forma mais próxima do seu campo de visão, 
também conhecida como exploração de lugares no nível da 
rua. Uma das maiores contribuições foi no sentido de 
minimizar as quebras na continuidade visual das cenas, uma 
vez que o ato de olhar para o lado implicava sair de uma 
visualização frontal para uma imediatamente lateral com o 

intervalo de 90º, o que dependendo da complexidade da cena, 
por vezes confundia o usuário não estabelecendo uma 
continuidade. 

Atualmente as imagens fotográficas panorâmicas são as 
melhores alternativas para apresentação de lugares remotos. 

Um panorama é um tipo de imagem na qual se visualiza 
um grande ângulo daquilo que se retrata, podendo inclusive 
girar 360° em torno do ponto de vista escolhido pelo 
fotógrafo.  

Fotografias panorâmicas com 360º ou variações menores, 
vem sendo feitas desde o começo do processo fotográfico. 
Ainda na época do filme 35mm, algumas câmeras eram 
especializadas nesse tipo de fotografia, com rotação em torno 
do seu eixo.  

Em tempos de fotografia digital, o efeito é obtido com a 
combinação de aquisição e processamento de imagem em 
softwares conhecidos como stitchers que deformam a imagem 
adequando-as umas nas outras até formarem uma imagem 
única. Essa adequação está diretamente ligada ao processo de 
aquisição das imagens. Os softwares que renderizam os 
panoramas verificam quais pontos em uma foto são 
correspondentes na outra. Assim, eles vão juntando uma foto 
na outra até ter o cenário completo. Esses pontos são 
chamados de “keypoints” ou “pontos-chave”. Quanto maior o 
número correspondente de pontos entre as duas imagens, 
melhor o resultado final (Figura 2). 

 

 
FIGURA 2 – CORRESPONDÊNCIA DE KEYPOINTS NAS IMAGENS. 

 

V. DELIMITANDO O TEMA 
 

O termo “Patrimônio Histórico” é comumente associado 
ao conjunto de elementos materiais e imateriais que 
representam valores e estilo de uma determinada época, 
incluindo os monumentos arquitetônicos. Sua preservação tem 
sido um grande desafio diante das rápidas mudanças culturais 
que a sociedade tem atravessado ao longo dos anos, sobretudo 
no século XX [10]. Não bastasse a sucessão de estilos 
corroborando com essas rápidas modificações, convivemos 
atualmente com a sombra da perda desses monumentos por 
acidentes naturais, imperícia, negligência, conflitos 
políticos/religiosos e até por iniciativa criminosa [11]. 
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A experiência da visita a museus, cidades históricas e 
monumentos impulsiona uma grande parcela do turismo no 
mundo. No geral, questões financeiras são os maiores 
limitadores para o turismo cultural, mas alguns casos como 
problemas de saúde ou deficiência locomotora independem 
dos recursos, e várias pessoas interessadas em conhecer 
lugares e culturas diferentes acabam frustrando-se em suas 
intensões. 

Nesse sentido, aplicações de realidade virtual vem sendo 
aprimoradas para proporcionar visitas virtuais mais 
convincentes tornando essa experiência mais próxima da visita 
física. 

Partindo dessa premissa, o projeto teve como objetivo 
avaliar a eficiência dessa experiência de visita virtual em 
relação a visita física. Para isso, a equipe desenvolveu uma 
aplicação virtual imersiva para que a comparação pudesse ser 
realizada. 

A execução do projeto seguiu algumas etapas: 
• Visita ao monumento (Igreja de São Francisco) 

para aquisição de imagens com fotografia 
esférica 360; 

• Desenvolvimento do sistema de visualização 
interativa 

• Testes com usuários (alunos da Escola Municipal 
Afonso Pereira da Silva) 

• Análise dos resultados/Ajustes 
 

Os primeiros testes de digitalização por panorâmicas 
foram feitos com uma câmera DSLR Nikon D3100 em um 
tripé especial (adaptado) com a finalidade de tirar o corpo da 
câmera do centro, dando espaço para a lente (ponto nodal), ou 
eixo ótico, para conferir a precisão dos encaixes (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 – PONTO NODAL NO CENTRO DA LENTE. 

 
Para a montagem das imagens foi usado o aplicativo on-

line da rede social “dermandar”, por ser gratuito e apresentar 
um algoritmo muito eficiente. Em uma plataforma WEB 
bastante amigável, o usuário pode fazer upload da sequencia 
de imagens e após processamento, o site gera uma  imagem 
panorâmica, permitindo salva-la no computador (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4 – REDE SOCIAL DERMANDAR. DISPONÍVEL EM: 

<WWW.DERMANDAR.COM>. ACESSO EM 27/06/2014. 
 

Embora o resultado tenha sido satisfatório em relação a 
resolução e qualidade da imagem, era deficiente em relação a 
praticidade, por isso testamos outro método de aquisição 
fotográfica. Testamos o software PhotoSphere disponível para 
download gratuito no Google Play que usado em conjunto 
com a câmera do celular, era capaz de gerar uma panorâmica 
após mapear o ambiente com cerca de 30 imagens (Figura 5). 

  

 
FIGURA 5 – SOFTWARE PHOTOSPHERE SENDO USADO 
EM UM APARELHO SAMSUNG GALAXY S3. 

 
Posteriormente foi adquirida uma câmera Ricoh Theta S, 

capaz de fazer a fotografia esférica (360º) em um única 
tomada, gerando o arquivo finalizado em poucos segundos 
com resolução de 14MP (Figura 6).  

 

 
FIGURA 6 – CÂMERA RICOH THETA S 
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Com a dinamização do processo de aquisição de imagem, 
o grupo visitou o monumento (Igreja de São Francisco de João 
Pessoa – PB) e mapeou os pontos que seriam digitalizados em 
360º (internos e externos). Com os registros fotográficos 
finalizados, o grupo iniciou a fase de ligação entre as imagens 
para criar o passeio virtual usando o software VR Pano. 

 

 
FIGURA 7 – IMAGEM DA IGREJA EM FORMATO ABERTO E DE 

NAVEGAÇÃO 360º. 
 

De uma forma geral, a experiência de uma visita virtual é 
quase sempre individual, com o usuário tendo a sensação de 
estar sozinho no lugar visitado. Para minimizar essa sensação, 
foi feita uma versão em vídeo 360º, ao invés apenas de 
imagem estática 360º. Dessa forma foi possível inserir pessoas 
dentro da cena apresentando os detalhes do lugar e interagindo 
com o usuário (vídeo e áudio) (Figura 8). 

 

 
FIGURA 8 – VÍDEO 360º COM APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO 

 

VI. TESTES COM USUÁRIOS 
 

O produto gerado pela digitalização do monumento foi 
adaptado para os Óculos de Realidade Virtual, cujo 
funcionamento tem como base um smartphone. 

Para dar a sensação de imersão, o smartphone é acoplado 
nos óculos e sua tela é dividida em duas partes onde cada olho 
percebe uma imagem diferente, que muda a medida que o 
usuário mexe a cabeça em qualquer direção. O usuário deixa 
de assistir e passa, efetivamente, a fazer parte da cena. 

Foram feitos testes com os óculos da Google, o Google 
Card Board, e posteriormente com um VR Box. Ambos 
escolhidos por apresentarem baixo custo (Figura 9). 

 
FIGURA 9 – ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL COM SMARTPHONE 

ACOPLADO. 
 

Para o teste foram selecionados alunos entre 10 e 15 anos 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Pereira 
da Silva em João Pessoa - Paraíba, que visitaram fisicamente o 
monumento seguindo o trajeto habitual das visitas orientadas 
pelo guia local. Posteriormente, fizeram uma nova visita ao 
mesmo local, desta vez, de forma virtual, através dos Óculos 
de Realidade Virtual (Figura 10).  
 

 
FIGURA 10 – ALUNOS USANDO O ÓCULOS DE REALIDADE 

VIRTUAL 
 

Com a experiência das duas visitas, os alunos puderam 
responder um questionário onde apontaram suas impressões. 
O questionário foi elaborado com oito questões, a saber: 

 
Usando os óculos e comparando com a visita física responda: 
 
1. Sobre os ambientes que você visitou: 
( ) Com os óculos consegui entrar em todos os ambientes da visita física e 
mais outros que estavam fechados no dia ou eram de difícil acesso. 
( ) Com os óculos conseguir entrar nos mesmos ambientes que entrei na visita 
física. 
( ) Na visita física consegui entrar em mais lugares que com os óculos. 
 
2. Sobre o tempo de permanência: 
( ) Com os óculos tive todo o tempo que achei necessário para ver o ambiente, 
diferente da visita física. 
( ) Com os óculos tive todo o tempo que achei necessário para ver o ambiente, 
da mesma forma que tive quando visitei fisicamente. 
( ) Na visita física tive mais tempo do que usando os óculos. 
 
3. Sobre ver os detalhes: 
( ) Com os óculos pude ver detalhes que não consegui ver na visita física. 
( ) Com os óculos pude ver os mesmos detalhes que vi na visita física. 
( ) Na visita física vi mais detalhes do que usando os óculos. 
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4. Se você tivesse visto o lugar através dos óculos antes de ir visitar o 
local: 
( ) Aumentaria o interesse em conhecer fisicamente o local, além de aproveitar 
melhor o tempo da visita pois já saberia o que procurar.  
( ) Não teria mais vontade de ir no local pois já tinha visto nos óculos.  
( ) Desconsideraria essa visita virtual e visitaria o local como se não o 
conhecesse. 
 
5. Você gostaria de visitar outros lugares que não tem oportunidade de ir 
no momento através dos óculos? 
( ) Sim 
( ) Talvez 
( ) Não 
 
6. Na sua opinião os óculos serviriam para substituir uma visita física 
quando não fosse possível ir até lá? 
( ) Sim 
( ) Parcialmente 
( ) Não 
 
7. Sobre essa experiência (e depois de ter visitado fisicamente o local): 
( ) Usando os óculos tive a sensação de ter voltado no lugar que visitei. 
( ) Usando os óculos consegui apenas identificar o lugar onde visitei. 
( ) Com os óculos não consegui me sentir no lugar que visitei. 
 
8. Qual a sua sugestão para melhorar essa experiência? 
____________________________________________________ 
 

VII. CONCLUSÃO 
 

É fato que a experiência de uma visita física sobretudo no 
que tange a criação de memórias, envolve outros sentidos 
além da visão. Assim como assistir uma corrida de Fórmula I 
no autódromo onde a experiência é menos visual e mais 
sensorial, outras visitas dependem do tato e do olfato. 

Em se tratando de visita à monumentos históricos, a 
apreensão visual dos elementos decorativos passa a ser o foco 
principal, e nesses casos, artefatos de visualização virtual 
podem ser usados com sucesso. 

Com base na análise das respostas dos questionários 
pudemos constatar a eficácia da visualização virtual quando 
aplicada em determinadas circunstâncias, principalmente 
ligadas a museus e monumentos históricos.  

Alguns pontos favorecem o uso dos Óculos de Realidade 
Virtual: 

• Não há restrição de horários para visitas; 
• Pessoas com alguma dificuldade locomotora poderão 

visitar os espaços sem restrições. 
• O usuário poderá acessar informações adicionais 

sobre algum elemento, o que nem sempre é possível 
em uma visita física. 

Como trabalho futuro, pretendemos ampliar esta pesquisa 
em outra faixa etária (adultos e idosos), uma vez que 
adolescentes são mais propensos a aderir às novas tecnologias 
ao passo que idosos são naturalmente mais resistentes no uso 
de novos aparelhos. 
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