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Figura 1: O dispositivo háptico HapticCycle: a) alguns componentes eletrônicos usados na construção do controle háptico; b) 

versão final do dispositivo; c) aplicação desenvolvida para validação do dispositivo.

Resumo 

Este artigo apresenta o HapticCycle, um dispositivo de 
interação háptico construído e integrado com um jogo 

3D que fornece retorno de força para o usuário. O 

HapticCycle é uma bicicleta adaptada que funciona 

como um joystick USB com vibração. O retorno 

háptico fornecido pela aplicação ocorre pela simulação 

de resistência de acordo com o relevo de um terreno, 
percebida no ato de pedalar a bicicleta. A integração do 

dispositivo com a aplicação foi implementada usando a 

plataforma de abstração CIDA, que permite a 

comunicação em tempo real entre dispositivo de 

controle e jogo. Comprovou-se através de uma 

avaliação que a interação com dispositivos hápticos 

aumenta o nível de imersão do usuário na aplicação. O 

HapticCycle, o jogo e sua integração, bem como a 

avaliação, são detalhadamente descritos. 
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1. Introdução 

Cada vez mais, aplicações de Realidade Virtual (RV) 

utilizam dispositivos de interação com o intuito de 

melhorar a imersão nos ambientes criados. Merecem 

destaque exemplos em diferentes áreas, como na 

medicina, manutenção preventiva, educação, 

entretenimento, entre outras [Rizzo et al. 2005; Borro 
et al. 2004; Richard et al. 1997; Kühnapfel et al. 2004]. 

Os dispositivos hápticos, detalhados na Seção 4, 
surgem como uma alternativa para simplificar a 
interação do usuário com as aplicações e aumentar a 

sensação de realismo através do seu uso, fornecendo 

resposta tátil, restrição de movimentos ou aplicação de 

forças em vários graus de liberdade [Burdea 2000; 
Burdea e Coiffet 2003]. 

Artefatos como o DreamEye (Figura 2a) [EyeToy 
2006] e o controle do Nintendo Wii (Figura 2b) 
[Nintendo Wii 2006], capazes de capturar gestos do 
usuário e simular objetos virtuais, respectivamente, 
estão sendo inseridos de forma gradual no contexto dos 

jogos. Dessa maneira, equipamentos capazes de 
aprimorar a interação com o ambiente entram pela 

primeira vez no cotidiano das pessoas. 

 

Figura 2: Dispositivos de interação para consoles: a) 

DreamEye; b) Wii control. 

Todavia, dois principais fatores ainda inibem o uso 
de dispositivos hápticos nessa área. O primeiro é a falta 

de popularidade, conseqüência direta do seu alto custo. 

O segundo é a falta de padronização de acesso aos 
mesmos, que nem sempre funcionam como joysticks 
comuns. Geralmente o acesso a esses dispositivos não-
convencionais é realizado através de uma interface de 

comunicação com o DirectInput (a plataforma padrão 
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