
Orientações para uso da 

realidade virtual de ILPF 



Estrutura necessária 

Demanda de infraestrutura: 
Montagem do túnel em estrutura de octanorm, um armário com tranca, duas banquetas, tomadas nos 

três pontos assinalados e um ventilador de parede.  

Demanda de material: 
• Impressão de 15 targets em lona ou vinil*; 

• 8 smartphones compatíveis com o aplicativo (recomendamos Samsung S7/A8 ou superiores) 

• 6 fones de ouvido (não recomendamos sem fio, devido à descarga de bateria) 

• 6 óculos de realidade virtual com abertura para a câmera do celular (Samsung Gear ou VRBox) 

 

Opcionais, mas desejáveis para melhor imersão 

• Ventilador de parede para criar ambiência 

• Folhas de eucalipto para espalhar pelo chão a partir do número 10 

• Difusor de aroma com essência de eucalipto 

 

Identidade visual 
 

• Painel 4m x2,5m com informações sobre a realidade virtual, orientações para usuários e logo da 

Rede ILPF* 

• Adesivo 1x1 para bancada*  

• Folderes da Rede ILPF, da tecnologia ILPF e dos aplicativos de realidade aumentada** 

 

 

Os aplicativos (português e inglês) podem ser baixados no site www.ilpf.com.br 

 

 

* Artes disponíveis em www.ilpf.com.br 

** Consultar disponibilidade de impressos com IABS/Rede ILPF 

 



Sugestão de croqui em área 6mx4m 

6 m 

4 m 

Observação:  

Colar arte dos targets conforme 

indicação de numeração e a 15 cm do 

chão, de modo a deixar o QR Code a 

60 cm de altura.  



Marcações para serem feitas no chão  

Orientação: 
Usando fita larga colorida, faça como a marcação em vermelho. A linha conduzirá o usuário para que 

saiba em que direção seguir. Os números no chão, colocados abaixo dos painéis, e as setas auxiliarão 

para que encontrem a sequência numérica.  

A partir do número 10, esparramar folhas de eucalipto no chão. 

IN
ÍC

IO
 

F
IM

 

1
 

6
 

1
0
 

2 

4 

7/8 13 

16 

11 

5 

3
 

1
2
 

1
4
 

9
 



Cadastro 

Orientações para atendimento 

1 - Em eventos com acesso à internet, o cadastro dos participantes deve ser feito diretamente no 

formulário eletrônico disponível no site da Rede ILPF. Para isso, deve-se usar um notebook ou um 

tablet. 

 

2 – Caso não haja internet no local, criar planilha em um notebook e coletar Nome, Cidade, Profissão, 

Instituição, e-mail e celular dos visitantes. 

 

3 – Montar equipamentos. Primeiramente abra o aplicativo, plugue o fone, aumente o volume no 

máximo e depois encaixe o celular nos óculos. Verifique se está preso, para não correr risco de queda. 

Dica: Usando óculos e celulares da Samsung, encaixe de leve o celular nos óculos pela entrada de 

energia. Não coloque todo, pois nesse caso abre-se automaticamente um aplicativo da Samsung. 

 

4 – Oriente o participante (instruções estarão no painel do estande) e ajude-o a colocar os 

equipamentos. 

 

5 – Fique atento para qualquer problema que venha ocorrer durante o percurso. 

 

6 – Ao fim, recolha os equipamentos, desmonte-os e certifique-se de desligar o app para não consumir 

bateria em excesso. Acompanhe sempre o nível de bateria dos celulares. 

 

7 – Quando disponível, entregue os folderes dos aplicativos de realidade aumentada e apresente-os 

ao público. 



Em caso de dúvidas: 

gabriel.faria@embrapa.br – 66 3211-4227 

jose.heitor@embrapa.br – 31 3027-1167 


