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Resumo 

Há quase trinta anos uma revolução computacional ocorreu quando os computadores 

foram transferidos para a mesa de trabalho. Hoje, uma revolução similar está em 

andamento, e esta irá transformar o modo como as pessoas acessam a informação. Ao 

mesmo tempo em que os computadores se tornam mais leves e menos caros, eles estão 

sendo transferidos da mesa de trabalho e estão sendo incorporados em veículos, aparelhos 

e ferramentas, além de poderem ser vestidos pelas pessoas. Em vinte anos, os 

computadores embarcados e vestíveis proverão “informação em todo lugar”, requerendo 

conseqüentemente novos paradigmas para exibir e interagir com a informação. Neste 

contexto têm-se as interfaces de realidade mista que fazem esta ligação de novas 

tecnologias e novos paradigmas de interação com o usuário. Novas interfaces requerem, 

conseqüentemente, formas adequadas de avaliação que as tornem mais acessíveis aos 

usuários. O objetivo desta dissertação é propor uma metodologia para avaliar a 

usabilidade das interfaces de realidade mista. 

Palavras-chave: realidade aumentada, realidade mista, engenharia de usabilidade, 

interação, avaliação de interfaces. 

 



 

Abstract 

Three decades ago witnessed the introduction of computers to the desktop. Today, a 

similar revolution is underway, one that should transform the way people gain access to 

information. Motivated by the lowering of computer costs, their embedding into vehicles 

and daily appliances and tools these are being worn over body networks. It is expected 

that wearable computers will become pervasive in the coming twenty years time frame. In 

this same context, mixed reality interfaces are emerging to bridge the gap between new 

technologies and new interaction paradigms. This work suggests a methodology for the 

usability evaluation of mixed reality interfaces and discusses its effectiveness. 

Keywords: augmented reality, mixed reality, usability engineering, interaction, interface 

evaluation. 
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Capítulo 1 - Introdução 

Uma interface gráfica do usuário (Graphical User Interface - GUI) é um tipo de interface que 

permite às pessoas interagir com um computador, e permite ao computador controlar 

dispositivos que utilizam ícones gráficos, indicadores visuais ou elementos gráficos 

especiais (chamados widgets) para representar as informações e ações disponíveis ao 

usuário. As ações são geralmente executadas através da manipulação direta de elementos 

gráficos. 

Hoje, quase todo mundo interage com computadores de alguma forma. Estes são 

usados em casa e no trabalho, para entretenimento, informação e como ferramentas para 

enriquecer o conhecimento. A maioria dos usuários espera interagir com o computador 

usando primariamente um mouse, iniciar programas clicando em ícones e manipular várias 

janelas usando controles gráficos. Mas este não é sempre o caso, já que os ambientes 

mistos têm outra proposta de interação com o usuário, geralmente mais natural. 

Pode ser observado na Figura 1 uma linha do tempo das principais GUI 

desenvolvidas desde o lançamento pela Apple da interface Lisa, que pode ser considerada 

a primeira interface gráfica com o usuário, no âmbito computacional. Só estão 

representadas nesta linha do tempo as GUI desenvolvidas pelas empresas Apple (lado 

direito da Figura 1) e Microsoft (lado esquerdo da Figura 1), isto decorre de ter sido estas 

duas empresas as pioneiras no lançamento de novas funcionalidades para este tipo de 

interface, as GUI. 
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Figura 1. Linha do tempo das principais GUI (Microsoft x Apple). 

Muitas pessoas consideram a GUI estagnada no tempo, diferindo muito pouco em 

seus conceitos mais básicos (i.e. desktop, janelas, mouse, ícones e ponteiros) da interface Lisa 

original de 1983. Em alguns aspectos isto acontece devido às pessoas terem se 

familiarizado com o estilo da interface gráfica do Lisa/Macintosh e novos projetos são, na 

maioria das vezes, influenciados por este estilo. Contudo, desde o seu início, e levando-se 

em consideração que as vendas do computador pessoal aumentaram exponencialmente 

somente na metade dos anos 90, é provavelmente mais exato pensar que as GUI 

caminham lentamente em direção a uma interface ideal (Reimer, 2005). Enquanto isso, 

algumas tentativas têm sido feitas (Looking Glass da Sun e ambientes mistos) para mudar 
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radicalmente o modo como as pessoas interagem com a GUI, mesmo que algumas pessoas 

considerem remotas as chances dessas mudanças ocuparem o lugar das GUI tradicionais. 

Contudo, ao olhar para o Vista da Microsoft (Windows, 2007) e as versões do Mac 

OS X da Apple (Apple, 2007), pode-se ver que embora muito das funcionalidades 

principais das GUI permaneceram praticamente as mesmas desde o seu início, o potencial 

para adicionar novas funcionalidades e modos de interação pode ser considerado 

ilimitado. 

Saindo um pouco das interfaces de usuários mais tradicionais, existem os mundos 

virtuais, onde os usuários estão dentro de um ambiente de pura informação onde podem 

ver, ouvir, e tocar. A tecnologia por si só é invisível, e cuidadosamente adaptada à 

atividade humana, de modo que eles podem se comportar naturalmente nesse mundo 

artificial. Os usuários também podem criar qualquer ambiente imaginável e experienciar 

inteiramente novas perspectivas e capacidades dentro dele. Um mundo virtual pode ser 

informativo, útil, e divertido; mas também pode ser chato e desconfortável. A diferença 

está no modo como este mundo é concebido. 

Projetar mundos virtuais é um desafio que tem início a partir do projeto das 

interfaces tradicionais. Uma interface nada mais é que uma superfície formando uma 

fronteira entre duas regiões. No caso do computador, esta superfície é a tela do monitor 

(ou outro dispositivo de visualização utilizado), uma fronteira entre o ambiente de 

informação e a pessoa que acessa a informação (Bricken, 1990). 

A plataforma e os dispositivos interativos usados, as ferramentas de software e o 

propósito do ambiente são todos elementos no projeto de um mundo virtual. Entretanto, o 

componente mais importante, no projeto de mundos confortáveis e funcionais, é a pessoa 

dentro dele. 

O projeto da interface do usuário e as técnicas de interação para uma aplicação 3D 

devem estar intimamente ligados. Porém, estas áreas recebem usualmente somente um 

tratamento superficial em filmes e livros futurísticos. Os cenários normalmente assumem 

que toda interação entre o usuário e o sistema será natural - baseada em técnicas como 
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gestos intuitivos e fala - ou automática - o sistema será tão inteligente que deduzirá as 

intenções do usuário (Bowman et al., 2004). Mas este tipo de interação é realística ou 

mesmo desejável? 

Em desktops, bons projetos de interface do usuário são atualmente quase 

universalmente reconhecidos como uma parte crucial do processo de desenvolvimento de 

software e hardware. Quase todo produto relacionado à computação tenta se vender como 

“fácil de usar”, “intuitivo”, ou “projetado com suas necessidades em mente”. Para a maior 

parte, contudo, interfaces do usuário desktop têm usado os mesmos projetos e princípios 

básicos há mais ou menos uma década. Com o advento de ambientes virtuais, realidade 

aumentada, computação ubíqua, e outras tecnologias não-desktop, o projeto de interfaces 

3D do usuário está se tornando uma área crítica para desenvolvedores, estudantes e 

pesquisadores entenderem. Isto acontece devido à complexidade inerente a estas áreas, ao 

uso de tecnologias relativamente novas e também devido ao contato muito próximo ao 

usuário. Se for desejado que ambientes virtuais sejam usados fora dos laboratórios de 

pesquisa e se tornem comercialmente um sucesso, estes sistemas têm que ser mais 

acessíveis e usáveis no dia-a-dia dos usuários finais (Dünser et al., 2007). Para tanto, 

alguns pesquisadores estão tentando adaptar técnicas já amplamente utilizadas na área de 

design. 

No que diz respeito à avaliação, esta tem freqüentemente sido o componente 

esquecido das pesquisas em interação 3D. Por muitos anos, os campos de ambientes 

virtuais e interfaces do usuário 3D eram tão novos e as possibilidades tão ilimitadas que 

muitos pesquisadores simplesmente focaram no desenvolvimento de novos dispositivos, 

técnicas de interação e metáforas de interfaces sem sequer levar em consideração quão 

bons os novos projetos eram (Bowman et al., 2004). 

Neste contexto, esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo estudar a 

união das áreas de realidade mista, interação 3D e avaliação de interfaces, e propor uma 

metodologia para avaliar este tipo de interface, visto que os estudos sobre avaliação de 

interfaces de realidade mista (Mixed Reality - MR) interativas são ainda raros e pouco 

conclusivos. 
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1.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho de mestrado é unir as áreas de MR e de técnicas de interação 

com a área de usabilidade. Unir no sentido de primeiramente entender as lacunas 

existentes na avaliação de usabilidade de ambientes virtuais interativos que provocam o 

projeto destes ambientes muitas vezes desconsiderando os fatores de usabilidade tão 

difundidos em outros ramos da computação. Após uma breve pesquisa, 

conseqüentemente, se percebe a necessidade de adaptar os métodos já consolidados em 

avaliação de usabilidade para aplicá-los em ambientes virtuais, já que esses possuem 

diferenças básicas em relação aos sistemas computacionais tradicionais. 

Diante da impossibilidade de estudar todos os métodos disponíveis na área de 

avaliação de usabilidade, além de abordar, no contexto desta dissertação, todos os tipos de 

interfaces do usuário, optou-se por avaliar uma aplicação de MR interativa já existente e, a 

partir desta avaliação, propor uma metodologia de avaliação de usabilidade para o uso em 

outros sistemas do mesmo gênero. 

Serão conduzidas avaliações nesta aplicação, que foi desenvolvida em outro 

momento, que servirão de base para a construção desta metodologia que poderá então 

abranger outros sistemas de MR. 

O estudo de caso usado para esta avaliação foi o mivaDesk, que provê ao usuário 

uma mesa de trabalho virtual, contendo recursos típicos de uma mesa real, integrada com 

um telefone celular. Esta aplicação foi projetada com o intuito de dar aos usuários uma 

oportunidade para explorar, em suas atividades diárias, novos conceitos que estão 

norteando a evolução da computação. Mobilidade, um dos produtos da miniaturização de 

dispositivos, de modo que o usuário pode levar tudo que quiser para onde quiser. 

Interações completamente diferentes a partir daquelas existentes, através de dispositivos 

não-tradicionais, os quais poderão dar ao usuário muito mais poder de expressão e 

conseqüentemente um sistema mais simples e prazeroso de usar. A virtualidade é também 

possível através de um head-mounted display (HMD) com uma câmera acoplada a ele e um 

conceito diferente de interfaces de usuário. E, por fim, para dar suporte a todas as 
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características prévias, autonomia, de modo que o usuário possa utilizar com o mivaDesk 

sem interrupções. 

Para mostrar que muito pouco tem sido feito no domínio desta dissertação, MR, 

interação e usabilidade, a tabela a seguir resume o panorama de experimentos realizados 

há dois anos atrás nos principais eventos internacionais. 

Tabela 1. Resumo numérico de experimentos baseados em usuários - adaptado de Swan II & Gabbard (2005). 

Publicações 
de AR 

Ano 
Total de 

Publicações 

Publicações 
relacionadas a 

AR 

Publicações 
relacionadas a 

HCI 

Experimentos 
baseados em 

Usuários 
ISMAR 1998-2004 181 181 14 9 
ISWC 1997-2004 170 28 12 5 

IEEE VR 1995-2004 301 24 3 3 
Presence 1992-2004 452 33 9 4 

Total  1104 266 38 21 

 

Esta tabela mostra que muito pouca experimentação baseada em usuário foi 

realizada na área de realidade aumentada (Augmented Reality - AR). De um total de 1104 

artigos, 266 descrevem alguma pesquisa na área (~24%), destes apenas 38 retratam de 

algum modo a interação homem-máquina (Human-Computer Interaction - HCI) (~14% dos 

artigos de AR e ~3% de todos os artigos) e somente 21 relatam experimentos formais 

baseados em usuários (~55% dos artigos de HCI, ~8% dos artigos de AR e ~2% de todos os 

artigos). 

1.2 Trabalhos Relacionados 

Ao se decidir por abordar avaliação de interface em aplicações de MR, foi necessário um 

empenho em se procurar trabalhos nesta linha. De antemão, é necessário relembrar que 

esta é uma linha de pesquisa recente, portanto os trabalhos encontrados não são muitos e 

não refletem inteiramente o que esta dissertação propõe. Contudo, é importante abordar e 

deter um pouco de atenção nos trabalhos abaixo detalhados. 

No intuito de tornar essa leitura mais simples, os trabalhos relacionados foram 

agrupados em duas categorias. A primeira aborda os trabalhos que têm como foco o 

usuário, no que diz respeito a uma avaliação de usabilidade. A segunda aborda os 
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trabalhos que focam a criação de uma metodologia para avaliar ambientes virtuais. Os 

primeiros encontram-se descritos na seqüência. 

Balcisoy et al. (2000) propuseram um framework dentro de um contexto de AR, que 

serve para fazer uma rápida avaliação de protótipos antes de sua fabricação. 

Esse sistema mostra objetos virtuais inseridos adequadamente em um ambiente 

real. Os protótipos a serem avaliados são compostos de partes virtuais misturadas com 

objetos reais, estendendo objetos já existentes com novos componentes virtuais, e seriam 

úteis para realizar experimentos de aspectos ergonômicos através de algumas simulações 

com um avatar humano. Ou seja, os usuários seriam capazes de avaliar interativamente os 

protótipos sintéticos em ambientes físicos reais. 

O desenvolvimento deste framework foi concebido para testar modificações em 

objetos reais já existentes sem a necessidade de construir um protótipo real, o que evitaria 

um maior gasto. Para tanto, foi proposta uma metodologia baseada em três passos 

principais (ver Figura 2): 

 

Figura 2. Workflow e componentes do framework - adaptado de Balcisoy et al. (2000). 

1. Um objeto real deve ser rudemente modelado usando algum software de modelagem 

padrão, provendo com isto um formato geométrico do objeto a ser testado. Para 

máquinas de grande porte, somente as partes de interesse devem ser modeladas. 

Neste ponto os autores assumem que, na maioria dos casos, um modelo da máquina 
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já estaria disponível. O modelo geométrico do objeto é usado então como guia no 

posicionamento das novas partes para então modificar (caso seja necessário) e testar o 

objeto. 

2. O modelo geométrico deve ser carregado em um sistema que irá modelar as 

características específicas, onde o comportamento da parte nova para a avaliação será 

definido. Este sistema é chamado SOMOD (Smart Object Modeler). 

3. Uma vez que o modelo, com suas características comportamentais, esteja definido, ele 

pode ser carregado em um simulador de ambientes mistos (modelos virtuais + vídeo 

real de entrada). Neste ponto somente o modelo é mantido como objeto virtual, 

enquanto que o cenário onde está a máquina/objeto a ser testado é real. 

No último passo da metodologia proposta por Balcisoy et al. um avatar humano é 

inserido no ambiente para ser possível extrair informações de fatores ergonômicos, para 

posteriormente avaliar se a parte modificada do objeto atende às necessidades. Os 

movimentos do avatar seriam então avaliados por peritos em ergonomia para o estudo 

dos fatores humanos. Contudo, esses movimentos não geram dados ergonômicos sobre o 

conforto, mau posicionamento, entre outros. 

Como estudo de caso, proposto pelos autores no artigo, apresenta-se o 

posicionamento de um driver de CD-ROM em uma estação de trabalho. 

No artigo apresentado pelos autores foi realizada uma tentativa de transformar o 

usuário em foco principal ao se projetar um sistema/aplicação. O problema reside no fato 

de que essa metodologia foca em projetar produtos reais, que não é o objetivo da maioria 

das aplicações de MR. Contudo, é visível a importância que está sendo dada ao usuário 

final. 

Benford et al. (2002) apresentaram quatro exemplos que mostram como a 

abordagem de performances públicas, combinadas com vários tipos de avaliação, pode 

ajudar a identificar novos resultados no desenvolvimento de ambientes virtuais 

colaborativos (Collaborative Virtual Environment - CVE). 

O foco dos autores em performances públicas é principalmente explicado pelo fato 
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de que este é um novo caminho para conduzir pesquisas sobre novas tecnologias 

(ambientes virtuais). Para a avaliação destas performances houve a combinação de três 

técnicas: feedback da audiência + discussão, etnografia1 e análise do log do sistema. 

O primeiro dos quatro experimentos se chama “Out of This World” e é basicamente 

um game show composto por onze participantes: oito pessoas da platéia, divididas em dois 

grupos, que usam desktops; dois líderes destes times, atores, que usam interfaces imersivas; 

e um host que é representado por um vídeo ao vivo. As duas equipes jogam uma série de 

cinco jogos que envolvem interações com objetos reais e quizzes. Para este experimento a 

avaliação envolveu discussões com a audiência que estava presente no local do 

experimento, estudos etnográficos e análises estatísticas dos logs do sistema. 

O segundo experimento se chama “Avatar Farm” e é uma peça participativa 

composta por onze participantes: quatro pessoas da platéia e cinco atores usam desktops 

enquanto dois outros atores usam interfaces imersíveis com HMD. Esta peça acontece em 

tempo real e é baseada nas experiências dos quatro membros da platéia durante o 

desenrolar da história. Para este experimento a avaliação envolveu apenas análise 

etnográfica. 

O terceiro experimento se chama “Desert Rain” e é um jogo em MR composto por 

seis jogadores, cada um em um cubículo individual de tecido onde estes jogadores estão 

sobre tapetes de pressão. No fim do experimento os jogadores são transportados para uma 

sala real que é idêntica a uma das salas do mundo virtual. Neste experimento a avaliação 

envolveu crítica e feedback das pessoas que estavam assistindo o experimento no local e 

estudos etnográficos. 

O quarto e último experimento se chama “Can You See Me Now?” e é um jogo no 

qual mais de vinte jogadores on-line (membros do público usando a Internet) se movem 

em uma cidade (com o auxílio de um mapa), e três corredores (atores) se movem entre as 

ruas da mesma cidade. A função dos corredores é perseguir os jogadores. Ambos vêem 

uns aos outros em um mapa virtual compartilhado, e podem mandar mensagens para a 

                                                 
1 Método para coleta de dados que se baseia na observação do usuário. 
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equipe, que serão vistas por todos. Para este experimento a avaliação envolveu feedback da 

audiência, estudo etnográfico e análise dos logs do sistema, incluindo análises estatísticas 

dos movimentos dos jogadores e análise manual dos logs das mensagens de texto. 

No artigo do Benford et al. visualiza-se uma maior preocupação com a aplicação a 

ser desenvolvida, pois os autores consideram de extrema importância a participação dos 

usuários após o processo de desenvolvimento do sistema. O único ponto a ser observado é 

a falta de envolvimento dos usuários durante o processo de desenvolvimento, pois o 

envolvimento do usuário não deve ser restrito apenas ao fim do processo de 

desenvolvimento. 

Fjeld et al. (2002) fizeram uma comparação de interfaces tangíveis (Tangible User 

Interface - TUI) com três ferramentas single-user alternativas. Esta comparação é feita 

através de uma investigação empírica. Nos seus experimentos, eles encontraram 

diferenças significantes entre o número de operações do usuário e a satisfação do mesmo. 

Para realizar a avaliação foi usado um questionário para capturar dados pré-

experimento, feedback experimental e levantar algumas questões em aberto. Além de sexo e 

idade, dados pré-experimentais foram pedidos. Com relação ao feedback experimental, a 

satisfação do usuário foi medida por três questões. 

Após os experimentos, os resultados obtidos foram então colocados em tabelas para 

serem analisados e comparados, com o objetivo de validar o sistema projetado pelos 

autores. 

Siegel & Bauer (1997) fizeram uma avaliação de um sistema vestível, um protótipo 

de suporte à manutenção, a ser usado para realizar manutenção em aviões de guerra. Esse 

sistema teve como principal objetivo prover informações corretas para as pessoas 

responsáveis pela manutenção, em qualquer hora e lugar que seja necessário, para 

diagnosticar, pesquisar defeitos e reparar tarefas. 

Antes de começar os testes foram coletados três tipos de dados de cada 

participante: 

• Questionários (pré e pós-experimento); 
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• Fitas de vídeo do momento da utilização do sistema; e 

• Vídeo e entrevistas escritas sobre a experiência ao utilizar o sistema. 

Durante a condução dos experimentos foram realizadas duas tarefas: 

1. Fazer a manutenção de um avião e 

2. Fazer uma pesquisa de defeitos. 

Após serem realizados os experimentos, os resultados de usabilidade de cada parte 

do dispositivo desenvolvido (HMD, software) foram anotados e avaliados, com o objetivo 

de validá-los. 

O trabalho proposto por Siegel & Bauer se encaixa no tipo mais comum de 

trabalhos envolvendo usabilidade e ambientes mistos, que vem a ser avaliação de 

usabilidade para o produto desenvolvido. Ou seja, a equipe desenvolve uma aplicação e 

aplica métodos de avaliação já existentes ou adapta os métodos já existentes para o tipo de 

aplicação que foi desenvolvida. Neste tipo de trabalho não há a preocupação no 

desenvolvimento de uma metodologia de avaliação mais geral e sim somente na avaliação 

do sistema que foi desenvolvido. Como fonte de estudo é interessante, pois pode 

apresentar algum método que possa vir a fazer parte de uma metodologia mais ampla, 

além do que pode ajudar a entender como as avaliações neste tipo de ambiente são 

executadas e quais os resultados que realmente são úteis. 

Na seqüência estão descritos os trabalhos que se enquadram na segunda categoria, 

criação de uma metodologia para avaliação de ambientes virtuais. 

Kulas et al. (2004) fizeram uma tentativa de estabelecer uma metodologia de 

desenvolvimento que cubra as três sub-atividades principais de desenvolvimento (projeto, 

implementação e avaliação) e relacione-as. 

Os autores concluíram que existem alguns grupos principais de desenvolvedores 

para o desenvolvimento da interface do usuário em AR (ver Figura 3): 
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Designer 3D

Designer de Tela

Designer de Interação

Designer

mudar o projeto da 

interface do usuário
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implementação da 

interface do usuário

Engenheiro de 
Usabilidade

avaliar a 

performance do 

usuário

Usuário

resolver as tarefas 

usando a interface 

do usuário

 

Figura 3. Casos de uso representando todos os grupos participantes básicos do desenvolvimento - adaptado 

de Kulas et al. (2004). 

• Programador - muda o código da implementação da interface do usuário escrevendo e 

editando o código de baixo nível; 

• Designer 3D - é o designer que se preocupa com a criação da interação tridimensional e 

apresentação dos elementos que são implementados para a interface do usuário. 

• Designer de tela: o foco deste designer é o layout real da tela, ou seja, o que é 

apresentado ao usuário na tela; 

• Designer de interação - este designer necessita ajustar as interações que o usuário pode 

experienciar. Ele irá definir triggers de entrada multimodal com ações específicas; 

• Engenheiro de usabilidade - a garantia da qualidade da usabilidade da interface do 

usuário é o ponto de interesse do engenheiro de usabilidade. Esta pessoa combina 

todos os papéis de conduzir os estudos de usabilidade em um único papel. Ele 
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seleciona, sumariza e re-sumariza os usuários para o estudo, prepara o material das 

avaliações, conduz e anota os estudos reais e finaliza as análises e avaliação dos 

resultados; e 

• Usuário - o usuário realmente usa a interface para navegar através dela na tentativa de 

cumprir certas tarefas. 

A idéia central desta nova metodologia é deixar os designers e programadores 

trabalharem simultaneamente na mesma sala. 

Um ponto importante levantado pelos autores é a falta de ferramentas especiais 

para cada fase do processo (ver Figura 4). Para suprir essa ausência um meio mais eficiente 

é oferecer um maior feedback entre as fases. Para maximizar este feedback, os autores 

sugerem executar as três fases em paralelo. 

 

Figura 4. Processo paralelo proposto - adaptado de Kulas et al. (2004). 

Os autores ainda projetaram uma ferramenta de monitoramento para a avaliação, 

que monitora exatamente o que o usuário está fazendo no computador. 

O trabalho proposto por Kulas et al. é interessante sob o ponto de vista de propor 

um framework para avaliação de usabilidade, incluindo um software. Além disto, propõe 

um processamento em paralelo considerado de extrema importância para um bom 

desenvolvimento de uma aplicação. Sob o ponto de vista de metodologia, o trabalho 

proposto deixa a desejar, pois se concentra na descrição do software proposto, que é 

basicamente composto de entrada manual e opções (check boxes). Contudo, já se pode notar 

uma maior preocupação com o usuário final da aplicação por parte dos desenvolvedores 
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dos sistemas. 

Trevisan (2004) apresentou uma metodologia baseada em modelo para o suporte ao 

projeto e análise das propriedades da interação contínua ao medir as técnicas de interação. 

A autora desenvolveu três passos que cobrem as fases de projeto, implementação 

do protótipo e avaliação. São eles: 

1. Uso de um framework conceitual para dar suporte potenciais projetos de aplicações em 

MR considerando aspectos de interação contínua; 

2. A implementação do protótipo deve levar em consideração as decisões assumidas na 

fase anterior; e 

3. Medição das técnicas de interação em termos de interação contínua. 

A autora usou como experimento na fase 2 uma cirurgia guiada por imagem (image-

guided surgery). 

O trabalho proposto por Trevisan é interessante pela tentativa de estabelecer uma 

metodologia para o desenvolvimento de sistemas de MR. Contudo, talvez devido a 

extensão do artigo a metodologia não tenha sido muito bem descrita e o estudo de caso 

tenha ficado restrito a somente uma das fases. 

Wiss et al. (1998) apresentaram uma metodologia exclusiva para aplicações de 

visualização. 

A metodologia criada pelos autores para comparar aplicações de visualização 

fornece uma orientação de oportunidade, para cada projeto, de uso em situações 

específicas. Esta metodologia propõe as seguintes heurísticas: 

1. Selecionar um número de projetos de visualização da informação que pareçam 

apropriados para o problema em mãos; 

2. Avaliar a conveniência para diferentes conjuntos de dados: 

a. Construir dois ou três diferentes conjuntos de dados que representem os 

dados possíveis para a aplicação; 
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b. Criar visualizações desses conjuntos de dados com todos os projetos de 

visualização de informação selecionados; isto pode ser feito, por exemplo, 

com modelos simples em papel; e 

c. Usar as visualizações para achar problemas ao visualizar diferentes 

conjuntos de dados; 

3. Avaliar o suporte para as tarefas do usuário: 

a. Fazer uma análise da tarefa para identificar tarefas importantes que as 

visualizações precisam suportar; e 

b. Comparar os projetos selecionados contra essas tarefas importantes. As 

visualizações criadas no passo anterior podem ser usadas como uma ajuda 

nesta avaliação; e 

4. Usar os resultados destas duas avaliações para decidir: 

a. Quais dos projetos de visualização da informação selecionados serão usados 

na aplicação de visualização da informação (possivelmente mais de um); e 

b. Qual das funcionalidades adicionais será incluída na aplicação de 

visualização da informação. 

O estudo de caso utilizou três aplicações distintas, onde resultados foram colhidos e 

analisados. 

O trabalho proposto por Wiss et al. é interessante do ponto de vista de 

desenvolvimento de uma metodologia de avaliação, inclusive no fato de ser específica 

para projetos de visualização de informação. 

Os trabalhos que estão mais relacionados com a proposta desta dissertação são os 

do Joseph L. Gabbard e os do Doug A. Bowman; dois destes trabalhos serão abordados no 

Capítulo 3, pois foram usados como comparativos para a metodologia desenvolvida nesta 

dissertação. A estreita relação se deve principalmente porque os dois autores e seus 

grupos de pesquisa estão ligados à Universidade da Virgínia na área de usabilidade e 

técnicas de interação (um dos laboratórios mais conceituados atualmente nesta área). Os 
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artigos que serão detalhados a seguir foram de extrema importância para a definição desta 

dissertação. 

Gabbard (1997) definiu em sua dissertação de mestrado uma estrutura de 

características multidimensionais para a usabilidade em ambientes virtuais (Virtual 

Environment - VE). Essa estrutura pode apoiar uma classificação e avaliação de métodos de 

engenharia de usabilidade já existentes, apontando suas fraquezas e pontos fortes para o 

desenvolvimento e a avaliação de VE. 

O autor desenvolveu um diagrama que fornece uma visão geral das áreas da 

taxonomia. As setas representam o fluxo da informação entre o usuário e o VE, ou seja, o 

usuário através dos dispositivos de entrada altera o modelo virtual que por sua vez é 

apresentado ao usuário através de componentes de apresentação (ver Figura 5). 

 

Figura 5. Visão geral das áreas da taxonomia - adaptado de Gabbard (1997). 

Esta figura apresenta as quatro áreas principais relativas à usabilidade, 

representadas pelas caixas centrais. Os retângulos menores contêm o refinamento destas 

áreas, por exemplo, “modelo virtual” pode ser dividido em “composição e surrounding 

virtual”, “apresentação e representação do usuário”, “representação e comportamento do 
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agente” e “informação do sistema de VE”. Para cada refinamento existe uma tabela única e 

correspondente que apresenta sugestões específicas de usabilidade e algumas 

considerações. 

O autor defende ainda a utilidade de sua taxonomia para o fundamento do 

desenvolvimento de novos métodos de engenharia de usabilidade especificamente para 

VE. Realmente, sua dissertação é completa tanto do ponto de vista de conteúdo quanto de 

referências, se apresentando quase como um guideline para usabilidade em ambientes 

virtuais. 

Bowman et al. (1997) apresentaram uma metodologia e um framework experimental 

para técnicas de interação para navegação (mais especificamente as técnicas relacionadas 

com a navegação, conhecida como “travel”). 

Antes de apresentar a metodologia foi necessária uma classificação prévia das 

técnicas de interação, surgindo assim uma taxonomia dessas técnicas. 

Primeiramente, é proposta uma lista com fatores de qualidade, que irão representar 

atributos específicos de eficácia para as técnicas. Essa lista é o ponto inicial para a 

comparação e medição da utilidade das várias técnicas disponíveis. Os fatores que 

compõem essa lista são apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 1. Fatores de eficácia de técnicas de interação para navegação - baseado em Bowman et al. (1997). 

1. Velocidade - velocidade apropriada 
2. Exatidão - proximidade com o alvo desejado 

3. 
Consciência espacial - conhecimento explícito do usuário, da sua posição e 
orientação dentro do ambiente durante e após a navegação 

4. Fácil de aprender - habilidade de um usuário novato de usar a técnica 

5. 
Fácil de usar - complexidade ou carga cognitiva da técnica do ponto de vista do 
usuário 

6. 
União da informação - habilidade do usuário de ativamente obter informação do 
ambiente durante a navegação 

7. 
Presença - senso de imersão do usuário, ou seja, sensação de “estar dentro” do 
ambiente 

 

Após a feitura desta lista de fatores, são apresentados experimentos que tem como 

objetivo mapear melhor uma técnica de navegação em um ou mais destes fatores. Os 
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desenvolvedores da aplicação podem então especificar quais os níveis de cada fator de 

qualidade que são importantes para a sua aplicação, e assim escolher a técnica que mais se 

aproxima da especificação. 

São apresentados ainda três experimentos que produziram resultados preliminares 

e ilustraram o método experimental que poderá ser usado nas avaliações. Os dois 

primeiros experimentos comparam duas técnicas de seleção baseada em direcionamento 

para movimento absoluto (navegar de encontro a um objeto alvo explícito) e movimento 

relativo (navegar de encontro a um alvo localizado relativamente a um objeto de 

“referência”). Por fim, o terceiro experimento mediu a consciência espacial de um usuário 

após usar uma variedade de técnicas de velocidade/aceleração. 

A partir da observação dos experimentos foram produzidas tabelas comparando os 

resultados das técnicas de navegação escolhidas. 

Os autores desenvolveram uma metodologia experimental, que consiste em 

compreender, categorizar e avaliar as técnicas de interação. Diferentemente do que foi 

apresentado até então, o artigo consiste em avaliar as técnicas de interação e não as 

interfaces de usuário; de certo modo, este tipo de avaliação é importante, pois visa avaliar 

se a interação entre o usuário e a aplicação é a mais apropriada e intuitiva do ponto de 

vista do usuário. Avaliar técnicas de interação não é comum, apesar da importância do 

assunto. O artigo focou apenas em um tipo específico de tarefa (navegação), e selecionou 

algumas técnicas consideradas como as mais utilizadas; no caso, não é um ponto negativo, 

pois os autores mostram exatamente como o fizeram. 

Bowman et al. (1998) propuseram um framework para análise e avaliação das 

técnicas de navegação (mais conhecida como “travel”). Para a análise é usado um testbed de 

avaliação. O principal objetivo do testbed é estar apto a predizer a performance das técnicas 

em quase todas as situações possíveis, inserindo somente os parâmetros da situação no 

modelo. O artigo foi apenas uma expansão do artigo descrito anteriormente (Bowman et 

al., 1997). 

O framework de avaliação inclui uma taxonomia das técnicas de interação (somente 
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técnicas de navegação) e uma ênfase em fatores externos, os quais influenciam a 

performance do usuário. 

Os autores concluíram que era impraticável fazer uma avaliação das técnicas de 

navegação diretamente dentro de cada nova aplicação desenvolvida, e por isso eles 

propuseram uma metodologia mais geral que envolve o mapeamento das técnicas de 

navegação em fatores de qualidade. Esses fatores de qualidade são características 

mensuráveis de performance de uma técnica, e a lista é a mesma descrita anteriormente 

(ver Quadro 1) com o acréscimo de um fator de eficácia apresentado no quadro abaixo: 

Quadro 2. Complemento do quadro dos fatores de eficácia de técnicas de interação para navegação - 
baseado em Bowman et al. (1998). 

8. Conforto do usuário - ausência de náusea, vômito, entre outros. 
 

Os experimentos conduzidos pelos autores foram similares àqueles já descritos 

anteriormente, não havendo, portanto, necessidade de descrevê-los novamente. 

Com relação ao artigo anterior já descrito, houve uma expansão do framework que 

incluiu variáveis relativas à tarefa, ao ambiente, ao usuário e ao sistema. Essas 

características são descritas a seguir, nos Quadro 3, Quadro 4, Quadro 5 e Quadro 6. 

Principais características da tarefa: 

Quadro 3. Características da tarefa - baseado em Bowman et al. (1998). 

1. Distância a ser navegada 
2. Quantidade da curvatura ou número de voltas no caminho 
3. Visibilidade do alvo 
4. Número de graus de liberdade (Degree of Freedom - DOF) de movimento requeridos 
5. Exatidão requerida 
6. Complexidade da tarefa 
7. Carga cognitiva induzida no usuário 
8. Informação requisitada ao usuário 
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Principais características do ambiente: 

Quadro 4. Características do ambiente - baseado em Bowman et al. (1998). 

1. Visibilidade dentro do ambiente 
2. Número de obstáculos ou distrações 
3. Atividade ou movimentação dentro do ambiente 
4. Tamanho do ambiente 
5. Nível de visualização dos detalhes e fidelidade 
6. Homogeneidade (quantidade de variação) no ambiente 
7. Estrutura 
8. Alinhamento com os eixos padrão 

 

Principais características do usuário: 

Quadro 5. Características do usuário - baseado em Bowman et al. (1998). 

1. Idade 
2. Sexo 
3. Acuidade visual 
4. Peso 
5. Alcance (distância máxima que o usuário consegue esticar o braço) 
6. Habilidade de fundir imagens estereoscópicas 
7. Experiência com VEs 
8. Experiência com computadores 
9. Background técnico 

10. Habilidade espacial 
 

Principais características do sistema: 

Quadro 6. Características do sistema - baseado em Bowman et al. (1998). 

1. Técnica de renderização 
2. Modelo de luz 
3. Taxa dos frames (frame rate) 
4. Latência 
5. Características dos displays (estéreo/mono, campo de visão, resolução, brilho) 
6. Detecção de colisão 
7. Representação virtual do mundo 

 

A partir dos resultados obtidos com as avaliações dos experimentos, foram feitas 

análises comparativas. 

No trabalho os autores se detêm em explicar mais detalhadamente como efetuaram 
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a avaliação das técnicas de interação com os usuários, e quais foram os resultados obtidos 

com tais avaliações. Além disso, foram testadas mais técnicas, mesmo que todas ainda 

estejam relacionadas com a tarefa de navegação, e mostram também com mais detalhes 

como funciona o framework que estão desenvolvendo. 

1.3 Conclusão do Capítulo 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: 

• Capítulo 1 - aborda a introdução, apresentando os principais problemas existentes na 

área de concentração desta dissertação, os objetivos que esta dissertação visa atingir e 

os principais trabalhos relacionados dentro da área de atuação deste trabalho; 

• Capítulo 2 - expõe os conceitos e as definições necessárias para o entendimento deste 

trabalho, aborda as principais técnicas de interação para ambientes virtuais, aponta 

algumas vertentes da taxonomia de interação para ambientes aumentados e conclui 

com uma visão particular da autora deste trabalho sobre o assunto; 

• Capítulo 3 - mostra um breve estado da arte da área de usabilidade, descreve 

brevemente o conceito de interface e como o usuário se relaciona com ela; 

• Capítulo 4 - descreve a metodologia de avaliação de interfaces de MR interativas 

proposta. Aponta ainda alguns dos principais métodos que podem ser usados em 

cada passo dessa metodologia e o escopo de atuação desta; 

• Capítulo 5 - apresenta e explica o estudo de caso no qual a metodologia proposta foi 

validada, ilustrando sua aplicabilidade. Além disso, apresenta os resultados obtidos, a 

análise destes e os procedimentos realizados para a adequação da aplicação estudada 

de acordo com os resultados da avaliação; 

• Capítulo 6 - apresenta a conclusão que foi obtida com o estudo realizado e o que se 

espera como trabalhos futuros; 

• Capítulo 7 - enumera as principais referências utilizadas na concepção desta 

dissertação; 

• Apêndice A - descreve as técnicas de interação para manipulação 3D; 

• Apêndice B - descreve as técnicas de interação para navegação tanto do tipo “travel” 

quanto do tipo “wayfinding”; 
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• Apêndice C - descreve as técnicas de interação para controle de sistemas; 

• Apêndice D - apresenta as técnicas de interação para entrada simbólica; e 

• Apêndice E - contém todos os passos realizados nas avaliações formativa e sumativa. 
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Capítulo 2 - Interfaces de Realidade Mista Interativas 

Algumas questões relacionam o projeto da interface do usuário e as técnicas de interação 

para uma aplicação 3D, uma área em que é usualmente dado somente um tratamento 

superficial em filmes e livros futurísticos. Os cenários normalmente assumem que toda 

interação entre o usuário e o sistema será natural - baseada em técnicas como gestos 

intuitivos e fala - ou automática - o sistema será tão inteligente que deduzirá as intenções 

do usuário (Bowman et al., 2004). Mas este tipo de interação é realística ou mesmo 

desejável? 

Este capítulo aborda primeiramente os conceitos básicos que serão utilizados nesta 

dissertação, como a definição de alguns termos e o esclarecimento de alguns pontos que 

por ventura estejam obscuros. 

Em um segundo momento, será apresentado um estado da arte das técnicas de 

interação; quais são as tarefas principais e as técnicas mais usadas. Esta parte é uma 

extensão do capítulo de livro escrito pela autora (Bastos et al., 2006). 

Concluindo este capítulo será mostrado um ponto de vista particular sobre a 

divisão entre as técnicas de realidade virtual (Virtual Reality - VR) e AR. 

2.1 Conceitos Básicos 

Os termos ligados a ambientes virtuais, tais como realidade virtual, ciberespaço, entre 

outros, têm se tornado extremamente popular fora da área acadêmica nas últimas décadas. 

Filmes de ficção científica como, por exemplo, “Star Wars”, “Star Trek” e “Matrix”, 

introduziram esses conceitos ao público em geral, além disso, influenciaram toda uma 

geração na comunidade de pesquisa. A maioria das pessoas associa estes conceitos com a 

possibilidade tecnológica de mergulhar em um mundo completamente sintético gerado 

por computador (Bimber & Raskar, 2005). 

Milgram & Kishino (1994) definiram o conceito da “continuidade virtual” ou 

“virtuality continuum”, mostrado na Figura 6. A “continuidade virtual” mistura os 

conceitos de classes de objeto, onde os ambientes reais são mostrados em um extremo da 
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continuidade, e os ambientes virtuais no extremo oposto. 

 

Figura 6. Representação da continuidade virtual - adaptado de Milgram & Kishino (1994). 

A visão convencional de um ambiente de VR é a de um espaço no qual o 

observador/participante é imerso nele, e assim capaz de interagir com um mundo 

completamente sintético. Tal mundo deve imitar as propriedades dos ambientes reais, 

existentes ou fictícios; contudo, ele pode exceder os limites da realidade física (Milgram & 

Kishino, 1994). Resumidamente, tecnologias de VR imergem completamente o usuário 

dentro de um ambiente sintético; enquanto imerso, o usuário não pode ver o mundo real 

em volta dele. 

Em contraste com o conceito apresentado acima, AR permite que o usuário veja o 

mundo real, com objetos virtuais compondo o mundo real ou ainda removendo objetos 

reais. Conseqüentemente, AR suplementa a realidade, ao invés de substituí-la. Idealmente, 

parecerá aos olhos do usuário que os objetos reais e virtuais coexistem no mesmo espaço, 

similar à interação que acontece entre atores e desenhos no filme “Uma Cilada para Roger 

Rabbit” (Azuma, 1997). Azuma et al. (2001) definiram que um sistema, para ser definido 

como AR, deve possuir as seguintes propriedades: 

1. Combinar objetos reais e virtuais em um ambiente real; 

2. Executar interativamente e em tempo real; e 

3. Registrar objetos reais e virtuais. 

Além de inserir objetos virtuais ou remover objetos reais em um ambiente real, AR 

também tem o potencial de ser aplicada a todos os sentidos, incluindo audição, tato, 

paladar e olfato, e não somente visão. As áreas onde estão sendo desenvolvidas grande 
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parte das aplicações de AR atualmente são: visualização médica (Azuma et al., 2001; 

Vallino, 2002), manutenção e reparo (Azuma et al., 2001), anotação e visualização 

(Schmalstieg & Wagner, 2005; Wagner & Schmalstieg, 2003), planejamento de rotas de 

robôs (Azuma, 1997), entretenimento(Bérard, 2003; Piekarski & Thomas, 2002; Wagner et 

al., 2005; Zhou et al., 2005), militar, aplicações móveis (Wagner, 2005; Pyssysalo et al., 2000; 

Singh et al., 2004; Assad et al., 2003), aplicações colaborativas (Woodward et al., 2004; 

Billinghurst & Kato, 1999) e aplicações comerciais (Azuma et al., 2001). 

Ambientes físicos, contudo, são complexos por natureza, e interfaces de AR 

somadas a eles podem aumentar ainda mais essa complexidade. VE, por outro lado, 

provêem uma alta flexibilidade e controle das interações espaciais que são somente 

possíveis dentro de um computador, visto que neste tipo de ambiente existem apenas 

objetos virtuais e não uma mistura de físico + virtual como é o caso de ambientes de AR. 

Conseqüentemente, VE puros são mais efetivos em aplicações que se beneficiam das 

qualidades imersivas (simulação, treinamento e modelagem 3D) ou que não requerem 

acesso a objetos físicos (Bowman et al., 2004). 

O modo mais direto de ver um ambiente de MR é um no qual os objetos do mundo 

real e virtual são apresentados juntos através de um único display, ou seja, em algum lugar 

entre os extremos da continuidade virtual (Milgram & Kishino, 1994). Porém, 

recentemente uma nova visão de MR se tornou proeminente, onde VR e AR não são idéias 

separadas, mas sim dois pontos ao longo de uma continuidade, espalhados entre realidade 

pura e virtualidade pura (Bowman et al., 2004). Desta forma, as definições destes três 

conceitos se tornam uma única definição, evitando as antigas confusões que existiam ao se 

tentar definir estes conceitos separadamente. 

2.2 Técnicas de Interação para Ambientes Virtuais 

Ambientes de VR permitem aos usuários interagir com objetos em um mundo virtual que 

está além do alcance físico. O objetivo principal neste tipo de ambiente é usar, ou algumas 

vezes criar, uma técnica de interação que permita a interação com qualquer objeto no 

mundo (Pierce et al., 1999). 
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Em sistemas de VR, a interação 3D é crucial. Contudo, Mine (1995) mostrou em sua 

pesquisa que VE sofrem de uma falta de feedback háptico, que tem como objetivo ajudar a 

controlar a interação no mundo real. 

Nesta seção são apresentadas informações sobre as técnicas de interação mais 

conhecidas e especialmente desenvolvidas para VE. É importante explicar que a maioria 

dessas técnicas pode também ser usada em ambientes de MR, bastando algumas vezes 

somente adaptar. 

Esta seção está organizada pelos principais tipos de técnicas de interação, de acordo 

com a tarefa realizada pelo usuário. A primeira seção (Seção 0) cobre as técnicas 

relacionadas à “manipulação” e “seleção”. Estas técnicas são as primeiras a serem 

explicadas visto que a manipulação é uma das tarefas fundamentais para ambientes reais e 

virtuais. A Seção 0 relata as técnicas de “navegação”, relacionadas ao movimento dentro e 

ao redor do ambiente. Navegação inclui “travel” e “wayfinding”. As técnicas de “controle 

de sistemas”, que permitem aos usuários enviarem comandos para a aplicação, são o 

assunto da Seção 0. Finalmente, a Seção 0 cobre as técnicas de “entrada simbólica”, as 

quais promovem a comunicação de informação simbólica ao sistema. 

Em cada subseção destacada acima, existem técnicas que estão descritas nos 

apêndices, com suas características, vantagens e desvantagens. 

Para facilitar a compreensão das técnicas, decidiu-se por não apresentar código ou 

pseudocódigo, bem como notações matemáticas. Todas as técnicas são referenciadas de 

forma que estas informações podem ser facilmente encontradas, caso necessário. 

Manipulação 3D 

Apesar de seleção e manipulação serem freqüentemente apresentadas em conjunto, ambas 

têm conceitos distintos. Bowman & Hodges (1999) afirmaram que a seleção se refere ao ato 

de especificar ou escolher um objeto por algum propósito. Já a manipulação é a tarefa de 

ajustar a posição e a orientação de um objeto selecionado. 

Por outro lado, seleção pode ser uma das tarefas básicas da manipulação. As outras 

tarefas desta técnica são: posicionamento (tarefa de mudar a posição tridimensional de um 
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objeto) e rotação (tarefa de mudar a orientação de um objeto) (Bowman et al., 2004). 

A eficácia das técnicas de manipulação 3D depende das tarefas de manipulação 

para as quais serão aplicadas. A mesma técnica pode ser intuitiva e fácil de usar em 

algumas condições e totalmente inadequada em outras. É necessário que a interação seja 

realista, o que significa que o usuário segure e mova um objeto virtual como se estivesse 

segurando e movendo um objeto no mundo real (Mine, 1995). 

Grande parte das técnicas de manipulação pode ser usada em combinação com 

outras técnicas para outras tarefas que não estejam diretamente relacionadas à 

manipulação. Um ponto a ser lembrado é que as técnicas de manipulação preservam o 

formato dos objetos. 

A Figura 7 mostra uma possível classificação das técnicas de manipulação. 

 

Figura 7. Técnicas de interação para Manipulação 3D - adaptado de Bowman et al. (2004). 

Estas técnicas estão descritas no Apêndice A. 

Navegação 

Navegação, no que concerne às técnicas de interação, pode ser definida como um processo 

completo de movimentação através de um ambiente, sendo uma tarefa fundamental do 
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homem em um ambiente físico. Outra definição foi proposta por Bowman & Wingrave 

(2001); eles afirmaram que a navegação se refere à tarefa de mover um ponto vista do 

usuário através de um ambiente. 

A navegação é dividida em duas partes: “travel” e “wayfinding”. A primeira é o 

movimento real a partir de uma localização atual até uma nova localização. A segunda é o 

processo cognitivo de decisão no qual o movimento é planejado (Bowman et al., 1999). 

Um fator importante a ser lembrado é que devido a “travel” e “wayfinding” serem 

intimamente ligadas, técnicas para estas duas tarefas devem ser integradas, se possível. 

TRAVEL 

“Travel”, ou controle do movimento do ponto de vista, é o componente motor da 

navegação, ou seja, as ações de baixo nível que o usuário faz para controlar a posição e a 

orientação do seu ponto de vista. 

Igarashi et al. (1998) dividiram as técnicas de “travel” em duas categorias principais. 

A primeira é “direção”, onde o usuário continuamente muda a posição da câmera usando 

botões de avançar e girar (i.e., teclas de seta, joysticks, botões de widgets na tela). A segunda 

é “vôo”, onde a câmera automaticamente pula para a posição alvo que o usuário havia 

especificado usando um dispositivo de apontamento. 

As tarefas de navegação 3D identificadas são: “exploração”, “busca” e “manobra”. 

Em uma tarefa de exploração, o usuário não tem objetivo explícito para o seu movimento. 

Tarefas de busca envolvem navegar até um objetivo específico ou localização de um alvo 

dentro do ambiente. Manobra consiste em posicionar o ponto de vista mais precisamente 

dentro de uma área local limitada, a fim de executar uma tarefa específica (Bowman et al., 

2004). 

Algumas características devem ser consideradas ao escolher ou projetar esse tipo de 

técnica. Algumas delas são: distância a ser navegada, quantidade da curvatura ou número 

de voltas no caminho, visibilidade do alvo a partir da localização inicial, número de DOF 

requisitados para o movimento, exatidão requerida no movimento e outras tarefas 

primárias que ocorrem durante a navegação. 
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Técnicas de interação para “travel” são especialmente importantes por dois grandes 

motivos. Primeiro, esta é uma tarefa de interface do usuário (User Interface - UI) importante 

e universal (Bowman et al., 1997). Segundo, “travel” não é um fim para si mesmo, é 

simplesmente usado para movimentar o usuário para uma posição a fim de que ele possa 

executar alguma outra tarefa mais importante (Bowman et al., 1998). 

Contudo, este tipo de técnica não pode ser isolado do resto da interface. A técnica 

escolhida deve ser bem integrada com as técnicas de seleção, manipulação, controle de 

sistemas e entrada simbólica, se aplicável. 

A Figura 8 mostra uma possível classificação das técnicas de “travel”. 

 

Figura 8. Técnicas de interação para Navegação do tipo “Travel” - adaptado de Bowman et al. (2004). 
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Estas técnicas encontram-se descritas no Apêndice B. 

WAYFINDING 

Em um ambiente conhecido, uma pessoa pode perceber sua orientação diretamente 

através de reconhecimento de características conhecidas ou marcos no ambiente. Ajuda 

visual para navegação, como um mapa, melhora bastante a performance de uma tarefa de 

busca (Bakker et al., 1998). 

“Wayfinding” é definido como o processo cognitivo de definir um caminho através 

do ambiente, usando e adquirindo conhecimento espacial, ajudado por sugestões naturais 

e artificiais. O problema desta tarefa é a grande variedade de ambientes diferentes, 

principalmente no que diz respeito ao hardware. Contudo, “wayfinding” em UI 3D provê 

uma riqueza de oportunidades naturais ou artificiais (Bowman et al., 2004). 

Darken & Sibert (1996) afirmaram que as tarefas de “wayfinding” em geral requerem 

que o navegador/usuário seja capaz de conceitualizar o espaço como um todo. 

Consideram-se quatro as tarefas de “wayfinding”, ao invés de três como nas técnicas de 

“travel”: “exploração”, “busca”, “manobra” e “movimento específico da trajetória”. 

Exploração envolve navegar pelo ambiente. Busca é uma tarefa baseada em alvo, mas na 

qual o usuário não conhece a localização exata do alvo. Em manobra, o usuário executa 

muitos movimentos de pequena escala para alcançar uma posição muito específica. No 

movimento específico da trajetória, o usuário é guiado automaticamente através do 

ambiente ao longo de um caminho pré-definido para obter uma visão geral do ambiente 

(Bowman et al., 2004). 

É importante lembrar que as técnicas de “wayfinding” se referem à ajuda ao usuário 

inclusa como uma parte da interface ou do ambiente. 

A tarefa de “wayfinding” pode ser dividida nas técnicas de “Projeto do Ambiente”, 

que é a estrutura e os aspectos visuais de um ambiente, e “Sugestões Artificiais”, que são 

dicas que podem ser adicionadas a um ambiente como um elemento ou uma ferramenta. 

A Figura 9 mostra uma possível classificação das técnicas de “wayfinding”. 
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Figura 9. Técnicas de interação para Navegação do tipo “Wayfinding” - adaptado de Bowman et al. (2004). 

Estas técnicas estão descritas no Apêndice B. 

Controle de Sistemas 

Bowman & Wingrave (2001) definiram controle de sistemas como uma tarefa universal 

para mudar o estado do sistema ou o modo de interação. Isto significa que nas tarefas de 

controle de sistemas, o usuário tipicamente especifica somente o que deve ser feito e deixa 

o sistema determinar os detalhes. 

Controle de sistema abrange outros comandos que o usuário fornece para realizar o 

trabalho dentro da aplicação (por exemplo, apagar um objeto selecionado). Mas, a um 

baixo nível, tarefas de controle de sistemas podem ser genericamente caracterizadas como 

seleção e/ou manipulação. Isto significa que a tarefa de controle de sistema pode ser 

considerada uma tarefa composta (Bowman & Hodges, 1999). 

Com computadores desktops tradicionais, o usuário pode querer salvar um 

documento ou mudar de uma ferramenta do tipo pincel para uma ferramenta do tipo 

borracha em uma aplicação de desenho. Para executar estas tarefas, são usadas GUI e 

técnicas de controle de sistemas como menus (i.e., pull-down, pop-up) ou teclas de função 

em um teclado. A maioria desses estilos de técnicas de interação tem também sido 

adaptados para UI 3D, os quais são certamente apropriados para UI 3D baseadas em 
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desktop. Em ambientes imersivos ou semi-imersivos, contudo, o estilo de interação 

Windows, Icons, Mice and Pointers (WIMP) pode não ser efetivo em todas as situações 

(Bowman et al., 2004). 

Uma observação final sobre este tipo de técnica é que controle de sistemas é 

freqüentemente integrado com outra tarefa de interação 3D. A Figura 10 apresenta uma 

possível classificação das técnicas de controle de sistemas. 

 

Figura 10. Técnicas de interação para Controle de Sistemas - adaptado de Bowman et al. (2004). 

Estas técnicas encontram-se descritas no Apêndice C. 

Entrada Simbólica 

Bowman et al. (2004) definiram entrada simbólica como sendo a tarefa na qual os usuários 

comunicam informação simbólica (i.e., texto, números e outros símbolos ou marcas) ao 

sistema. Existem muitas situações onde a entrada simbólica pode ser útil, como (Bowman 

et al., 2002a): 

• Deixar uma anotação breve e precisa para o projetista em uma arquitetura; 

• Entradas de arquivos para operações de abrir ou salvar; 

• Especificar propriedades numéricas (i.e., espessura, posição) para objetos virtuais; e 

• Ajuste de parâmetros em uma visualização científica. 

Estas aplicações podem ser generalizadas em cenários que envolvem VE imersivos 



Nacha Costa Bastos Capítulo 2. Interfaces de Realidade Mista  51 

ou ambientes aumentados onde uma técnica geral de texto/número pode ser necessária e 

onde entrada de voz somente não é o suficiente. Exemplos de cenários podem ser: 

anotação, entrada de nome de arquivo, rotulação, manipulação precisa de objetos, ajuste 

de parâmetros e comunicação entre usuários. 

Técnicas de entrada simbólica para UI 3D são necessariamente diferentes de uma 

técnica tradicional (i.e., teclado) devido às diferenças inerentes entre UI 3D (não-desktop) e 

2D (Bowman et al., 2004). 

A Figura 11 mostra uma possível classificação das técnicas de entrada simbólica. 

- Keyboard-Based

miniature keyboards

low key-count keyboards

chord keyboards

pinch keyboards

soft keyboards

- Pen-Based

pen-stroke gesture recognition

unrecognized pen input

- Gesture-Based

sign language gestures

numeric gestures

instantaneous gestures

- Speech-Based

single-character speech recognition

whole-word speech recognition

unrecognized speech input

 

Figura 11. Técnicas de interação para Entrada Simbólica - adaptado de Bowman et al. (2004). 

Estas técnicas estão descritas no Apêndice D. 

2.3 Técnicas de Interação para Realidade Aumentada 

Ao contrário do que acontece em VR, em AR ainda não existe um consenso da 

comunidade na classificação de suas técnicas de interação. Uma das razões para tanto é o 

fato de a grande maioria das técnicas de interação para VR poderem ser usadas em 

aplicações de AR sem problemas, bastando às vezes somente pequenas adaptações. 

Esta seção apresenta algumas das classificações existentes para AR. A primeira 
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delas (Seção 0) foi proposta por Broll et al. (2005). A segunda (Seção 0) foi proposta por 

Trevisan et al. (2002) e classifica as interfaces de acordo com o tipo de aumento que elas 

fornecem. A última (Seção 0) foi proposta por Bowman et al. (2004) e é uma classificação 

feita por classes de interfaces ou estilos de interação. 

Técnicas de Interação para Ambientes de AR 

Broll et al. (2005) em sua pesquisa propuseram uma classificação de técnicas de interação 

especificamente para ambientes de AR. Eles argumentam que técnicas de interação 3D ou 

para VR não podem ser aplicadas diretamente em AR. 

Eles dividem as diferentes técnicas de interação em: “interação espacial”, “interação 

baseada em comandos”, “interação de controle virtual” e “interação de controle físico”. 

Técnica de interação espacial é aquela baseada nas propriedades físicas dos objetos 

para manipulação espacial. Isto é feito através de apontamento dinâmico, gestos, 

apontadores e TUI. Interação espacial tem a vantagem de ser bem adaptada para 

selecionar objetos virtuais no espaço 3D e para transformações espaciais. Um exemplo 

desta técnica pode ser a seleção de um objeto virtual usando um apontador. Os autores 

observaram que apesar da interação espacial existir em VE, esta técnica difere já que em 

VR objetos físicos não são parte do ambiente de trabalho e não devem ser visíveis ao 

usuário, ao contrário do que acontece em AR. 

A técnica de interação baseada em comandos consiste em links de entrada únicos ou 

compostos para uma funcionalidade específica. Esta técnica é implementada com gestos 

estáticos ou comandos de voz. Interação baseada em comandos tem como vantagem ser 

adaptada para realizar entrada discreta. Um exemplo pode ser a criação de um objeto 

virtual através da execução de um gesto específico. 

A técnica de interação de controle virtual é baseada em widgets 3D que representam 

uma função específica. Esta técnica tem a vantagem de implementar uma metáfora de 

interação já conhecida como, por exemplo, um menu de ferramentas. 

A técnica de interação de controle físico é baseada em ferramentas físicas ou painéis 

de controle que são entendidos para controlar objetos físicos e virtuais. Esta técnica tem 
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como vantagem permitir a integração de ferramentas físicas na interface do usuário. 

Segundo os autores neste caso não há técnica equivalente à técnica de controle físico em 

VE. 

Tipos de Aumento 

Trevisan et al. (2002), quando definindo uma metodologia para modelar, analisar e 

projetar sistemas em AR, propuseram outra classificação para as técnicas de interação. 

Esta foi feita baseada no tipo de aumento que a aplicação provê. Os tipos de aumento 

podem ser: “interação”, “ação do usuário” e “percepção do usuário”. 

O aumento da interação é um estilo de interface homem-máquina que tenta fazer o 

computador o mais transparente quanto possível para o usuário. Isto caracteriza as TUI 

onde a interação é baseada em objetos físicos. 

O aumento da ação do usuário se reflete no número e/ou na qualidade das tarefas 

que o usuário pode executar. 

O aumento da percepção do usuário adiciona novas ou mais informações 

realísticas, as quais são providas para o usuário. 

Classes de Interfaces de AR 

Bowman et al. (2004) examinaram várias “classes de interfaces de AR”, na tentativa de 

classificar as interfaces em ambientes de AR. Estas podem ser: “browsers de dados 3D”, 

“interfaces de AR 3D”, “superfícies aumentadas”, “interfaces tangíveis de AR”, “baseada 

em agente” e “transitória”. 

INTERFACES DE AR COMO BROWSERS DE DADOS 3D 

Esta interface foi uma das primeiras visões para interfaces de AR. Esta tecnologia era 

usada para sobrepor objetos virtuais 3D no mundo real de modo que o usuário poderia 

ver ambos. 

O principal desafio tanto técnico quanto objetivo para este tipo de interface é 

registrar e renderizar corretamente objetos virtuais 3D em relação aos objetos do mundo 

real e à posição da cabeça do usuário. Neste tipo de interface os sistemas mais comuns 
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utilizam HMD do tipo see-through e trackers magnéticos ou ópticos com 6-DOF. 

O aumento dos dados não tem necessariamente que ser tridimensional ou 

modelado a partir dos objetos do mundo real. Qualquer tipo de informação, como notas 

de texto, voz e anotação de vídeo, podem ser sobrepostos ao mundo real. A interação neste 

tipo de interface pode ir além da simples sobreposição da informação. 

A interação neste tipo de interface é limitada à navegação dentro do espaço de 

informação sobreposto ao mundo físico. Obviamente, a informação da visão sobreposta ao 

ambiente físico não cobre todo o espectro das atividades humanas. Interfaces de AR agem 

somente como browsers de informação 3D e não provêem meios para manipular, modificar 

ou criar dados virtuais durante a interação. 

INTERFACES 3D DE REALIDADE AUMENTADA 

A abordagem mais simples e natural de adicionar interatividade em browsers de 

informação de AR é usar dispositivos de entrada 6-DOF que são comumente usados em 

interfaces de VR. Neste tipo de interface os sistemas mais comuns usam HMD óticos ou de 

vídeo. 

Para dar suporte às tarefas, como manipulação, controle de sistemas entre outras, 

muitas técnicas de interação originalmente desenvolvidas para VE podem ser usadas. 

O projeto de interfaces 3D de AR tem sido usado com sucesso em aplicações de 

entretenimento. Elas provêem uma interação espacial suave; contudo, existem 

desvantagens neste estilo de interação. Este tipo de interface tem feedback tátil ineficiente, e 

requer o uso de um HMD. Além disso, o usuário tem que usar diferentes modalidades de 

entrada para objetos físicos e virtuais. 

SUPERFÍCIES AUMENTADAS E INTERFACES TANGÍVEIS 

A abordagem aqui é registrar objetos virtuais 3D somente para selecionar superfícies de 

trabalho ao invés de registrar objetos em qualquer lugar no espaço. O usuário pode 

interagir com objetos virtuais usando ferramentas tradicionais e familiares, como uma 

caneta, ou usando ferramentas físicas projetadas especificamente para este propósito 

chamadas “phicons” (physical icons). 
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A propriedade interessante das interfaces TUI é que diferentes funcionalidades 

podem ser controladas por objetos físicos com diferentes fatores; por isso, o formato físico 

dos phicons define a semântica da interação. 

Em TUI e superfícies aumentadas, a mesma modalidade de entrada é usada para 

interação com o mundo físico e o virtual: manipulação direta com a mão humana. Nestes 

tipos de interface, não há necessidade de vestir nenhum dispositivo de propósito especial. 

A desvantagem das superfícies aumentadas é que a interação é limitada a uma 

superfície aumentada 2D, e a interação 3D completa é quase impossível. 

INTERFACES DE AR TANGÍVEIS 

A abordagem da interface de AR tangível propõe um estilo de interface que liga AR 3D e 

superfícies aumentadas. 

Em interfaces de AR tangíveis, objetos virtuais 2D ou 3D são registrados para 

marcar objetos físicos e mostrar ao usuário usando um HMD de vídeo do tipo see-through 

(i.e., o usuário observa o ambiente real aumentado através da câmera presa ao HMD). 

Múltiplos usuários podem interagir com objetos virtuais ao mesmo tempo, o qual 

naturalmente lida com interfaces colaborativas. Interfaces de AR tangíveis permitem ao 

usuário definir elementos de interface genéricos e técnicas similares a GUI e TUI. 

A primeira vantagem de interfaces de AR tangíveis é que ela é transparente e provê 

interação 3D suave e com ambas as mãos com objetos reais e virtuais. A segunda 

vantagem é que o usuário não precisa usar nenhum dispositivo de propósito especial para 

interagir com objetos virtuais, como por exemplo, trackers magnéticos. AR tangível 

também permite interação espacial suave com objetos virtuais em qualquer lugar no 

espaço físico de trabalho. 

A maior desvantagem de interfaces de AR tangíveis é que elas requerem que o 

usuário use um HMD, que pode muitas vezes ser uma limitação significante para algumas 

aplicações. 

AGENTES EM AR 

Uma abordagem proposta para o projeto de interfaces de AR é o uso de agentes. O uso de 
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agentes em AR pode ajudar a superar alguns problemas, já que o usuário não tem que 

manipular objetos virtuais diretamente. Contudo, a ligação entre o real e o virtual ainda 

permanece, já que esses agentes não podem agir em objetos físicos. Outra dificuldade em 

interface de agentes é causada pelas limitações atuais da tecnologia de reconhecimento de 

gestos e fala. 

INTERFACES DE AR-VR TRANSITÓRIAS 

Interfaces de AR transitórias tentam cobrir grande parte da continuidade de MR dentro de 

um sistema interativo. Interfaces transitórias são uma direção de pesquisa interessante 

pelo fato de transporem a continuidade entre interfaces de AR e VR. 

2.4 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo abordou os principais conceitos que envolvem ambientes virtuais como, por 

exemplo, o que é Realidade Virtual e Aumentada, quais as principais diferenças, entre 

outros. Na seqüência foram apresentadas as tarefas principais que podem ser executadas 

pelos usuários em ambientes virtuais, seleção e manipulação, navegação, controle de 

sistemas e entrada simbólica. Mostrou-se também as técnicas mais conhecidas em cada 

uma dessas tarefas. 

O objetivo principal deste capítulo concentra-se nas técnicas para Realidade 

Aumentada. Como foi apresentado, alguns autores isoladamente criam divisões das 

técnicas para esta área em particular, mas não há nenhum consenso ainda. Alguns autores 

argumentam que as técnicas de interação de VR não podem ser aplicadas em sistemas de 

AR, outros não entram nesse mérito, apenas discutem uma divisão um pouco mais 

abstrata. 

Este trabalho propõe uma abordagem similar aos últimos autores, como pode ser 

visto na Figura 12. Como será visto no estudo de caso que ilustra esta dissertação, pode-se 

sim usar técnicas específicas de VR em aplicações de AR; algumas precisam ser um pouco 

adaptadas outras nem tanto. Por esta constatação se tem as aplicações de VR e AR e acima 

delas o tipo de tarefa, no caso de VR, ou o tipo de aumento, no caso de AR. Em relação à 

AR pode-se ter não necessariamente tipos de aumento, e sim usar outra metáfora 
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qualquer, este ponto ainda se concentra em discussão. Acima da abstração de tipos 

existem as técnicas de interação propriamente dita, ou seja, estas são as mesmas para 

ambos os ambientes, somente se diferenciando na abstração da metáfora (tipos de tarefa 

ou aumento). Neste ponto deve-se lembrar que apesar das técnicas serem em seu conceito 

únicas, algumas adaptações deverão ser feitas dependendo do ambiente da aplicação (VR 

ou AR) e dependendo ainda da aplicação em si e das características do usuário da 

aplicação. Acima das técnicas está a aplicação, ou seja, a interface do usuário. E, por 

último, o usuário do sistema. 

 

Figura 12. Arquitetura das técnicas de interação. 
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Capítulo 3 - Avaliação de Usabilidade de Interfaces 

Em um mundo virtual as pessoas estão dentro de um ambiente de pura informação onde 

se pode ver, ouvir e tocar. Idealmente, a tecnologia deve ser invisível e cuidadosamente 

adaptada à atividade humana, de modo que seja possível um comportamento natural 

nesse mundo artificial. Pode-se ainda criar qualquer ambiente imaginável e experienciar 

inteiramente novas perspectivas e capacidades dentro dele. Um mundo virtual pode ser 

informativo, útil e divertido; e também pode ser chato e desconfortável. A diferença está 

no projeto e no grau de adaptação e flexibilidade do usuário. 

A plataforma e os dispositivos interativos que são usados, as ferramentas de 

software e o propósito do ambiente são elementos importantes em um mundo virtual e 

devem ser considerados na elaboração do projeto. Mas, o componente mais importante no 

projeto de mundos confortáveis e funcionais é a pessoa inserida nele (Bricken, 1990). 

3.1 Introdução 

A maioria das UI é razoavelmente similar e pertence a um dos dois tipos mais comuns 

existentes: terminais de tela alfanuméricos tradicionais com um teclado e teclas de funções, 

ou estações de trabalho WIMP com janelas, ícones, menus e dispositivos apontadores. De 

fato, a maioria das UI tradicionais existe desde 1983 (Nielsen, 1993a). Em contraste, a 

próxima geração de interfaces poderá ir além dos paradigmas WIMP, e envolver 

elementos como VR, HMD, som e fala, reconhecimento de gestos, animação e multimídia, 

inteligência artificial limitada e computadores altamente portáveis, como celulares ou 

outros dispositivos sem fio (Nielsen, 1993a). 

Em qualquer caso, todas as gerações anteriores de UI, sendo elas batch, linha de 

comando, tela cheia ou WIMP, têm uma característica em comum: são baseadas no 

conceito de um diálogo explícito entre o usuário e o computador, durante o qual o usuário 

pede ao computador para fazer algo. No Quadro 7 pode ser visto que estes estilos de 

interação são usados através de múltiplas gerações de interfaces do usuário, assim sua 

importância relativa pode variar. 
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Quadro 7. Resumo dos principais estilos de interação - adaptado de Nielsen (1993b). 

Estilo de 
Interação 

Usado Principalmente 
Em 

Características Principais 

batch 
Processamento batch, 
servidores de e-mail 

Não requer intervenção do usuário e funciona 
mesmo quando usuário e computador estão em 
tempo ou lugar diferentes. 

pergunta-
resposta 

Orientado a linha 
O computador controla o usuário, servindo 
assim para uso casual. 

linguagem de 
comando 

Orientado a linha 
Fácil de editar e reusar os comandos. Uma 
linguagem poderosa pode dar suporte 
operações muito complexas. 

teclas de função Tela cheia, WIMP 
Entrada rápida de poucos comandos padrão, 
mas flexibilidade limitada. 

formulário de 
preenchimento 

Tela cheia, WIMP 
Muitos campos podem ser vistos e editados de 
uma vez. 

menus 
Tela cheia, WIMP, 
interfaces baseadas em 
telefone 

Liberta o usuário de lembrar das opções, com o 
custo de ser potencialmente devagar ou ter 
uma hierarquia confusa. 

manipulação 
direta 

WIMP, VR 
Usuário no controle. Permite metáforas do 
mundo real. Bom para gráficos. 

sem comando Sistemas futuros, MR 

O usuário está livre para se concentrar no 
domínio e não necessita controlar o 
computador. O computador monitora o usuário 
e interpreta suas ações, servindo assim para 
casos onde má interpretações são improváveis 
ou sem sérias conseqüências. 

linguagem 
natural 

Sistemas futuros 
Idealmente, não restringe a entrada no intuito 
de lidar com problemas que mudam com 
freqüência. 

 

UI são atualmente mais relevantes na utilização dos computadores do que elas 

costumavam ser há alguns anos atrás. A revolução dos computadores pessoais (Personal 

Computer - PC) e a queda no preço do hardware estão tornando computadores disponíveis a 

um número maior de usuários, e estes conseqüentemente estão usando computadores 

para uma variedade maior de tarefas. Além disso, videogames e alguns dos melhores 

aplicativos têm mostrado a estes usuários que é possível produzir interfaces agradáveis e 

acessíveis. 

De acordo com Nielsen (1993b), existem alguns slogans famosos na área de 

usabilidade, sendo que alguns destes são contraditórios e outros são trade-offs; é papel do 

engenheiro de usabilidade encontrar a melhor solução para um projeto. 



Nacha Costa Bastos Capítulo 3. Avaliação de Usabilidade de Interfaces 60 

• Sua melhor suposição não é boa o bastante: uma razão básica para a existência da 

engenharia de usabilidade é que é impossível projetar uma boa interface do usuário 

somente com a melhor tentativa. Os usuários têm um potencial infinito para fazer 

uma interpretação inesperada ou errada dos elementos da interface e para executar o 

trabalho de um modo diferente daquele que os projetistas imaginaram; 

• O usuário está sempre certo: toda experiência mostra que alguma tentativa inicial de 

projetar uma interface do usuário incluirá algum problema de usabilidade. A atitude 

do designer deve ser uma que, se os usuários têm problemas com um aspecto da 

interface, não é porque eles são inexperientes ou não tentaram o suficiente; 

• O usuário não está sempre certo: infelizmente, projetos de interfaces do usuário não 

devem ser derivados somente perguntando aos usuários o que eles gostariam. 

Usuários freqüentemente não sabem o que é bom para eles e o que desejam; 

• Usuários não são designers: a solução ideal para questões de usabilidade pode ser 

levar o projeto da interface direto para os potenciais usuários. Mas, muitas vezes, os 

usuários novatos têm problemas em customizar suas interfaces; 

• Designers não são usuários: os projetistas de sistema são humanos e certamente usam 

computadores, o que também são características de usuários. Conseqüentemente, os 

designers tentam muitas vezes confiar em sua própria intuição no que diz respeito a 

questões de interface do usuário, visto que eles compartilham duas importantes 

características dos usuários reais; 

• Vice-presidentes não são usuários: ou seja, vice-presidentes e executivos são muito 

diferentes da média dos usuários e por isso não devem exercer pressão no momento 

de definir as interfaces do usuário; 

• Menos é mais: se tudo estiver na interface, então todo mundo deveria estar satisfeito, 

certo? Errado. Todo elemento em uma interface coloca de algum modo uma carga 

adicional no usuário, considerando o uso daquele elemento; 

• Detalhes importam: infelizmente, a usabilidade freqüentemente depende de 

pequenos detalhes da interface; a razão da engenharia de usabilidade trabalhar é a 

necessidade de instigar estes detalhes; 
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• Ajuda não: algumas vezes, ajuda on-line e documentação não ajudam aos usuários. O 

que é similar a dizer que os usuários freqüentemente não encontram a informação que 

eles precisam naquela massa de possíveis ajudas e documentação e, mesmo que eles 

encontrem, pode haver ainda uma má interpretação; e 

• Engenharia de usabilidade é um processo: o que torna uma interface boa? 

Infelizmente, muitos detalhes fazem uma boa interface, mas também uma má. O 

processo de engenharia de usabilidade é bem estabelecido e se aplica igualmente para 

todos os projetos de interface. 

No cenário atual, existem muitos sistemas mal projetados e não utilizáveis nos 

quais os usuários encontram dificuldade em aprender e são complicados de operar. Estes 

sistemas são provavelmente aqueles menos usados, mal empregados ou que caem em 

desuso deixando os usuários frustrados. O resultado é caro para a organização que usa o 

sistema, e prejudicial para a reputação da companhia que desenvolveu e distribuiu. 

De acordo com Maguire (2001), os benefícios do projeto de um sistema usável 

podem ser sumarizados conforme os itens a seguir: 

• Aumento da produtividade - o sistema projetado seguindo os princípios de 

usabilidade, e unido ao modo de trabalho preferido pelo usuário, permitirá a ele 

operar efetivamente ao invés de perder tempo se esforçando com um conjunto 

complexo de funções e uma UI que não ajuda. Um sistema usável permitirá ao 

usuário se concentrar na tarefa ao invés de na ferramenta; 

• Redução de erros - uma significativa parte dos “erros humanos” pode freqüentemente 

ser atribuída ao mau projeto da interface do usuário. Evitar inconsistências, 

ambigüidades e outras falhas do projeto da interface reduzirão o erro do usuário; 

• Redução de treinamento e suporte - um sistema bem projetado e usável pode reforçar 

o aprendizado, reduzindo assim o tempo de treinamento e a necessidade de suporte 

humano; 

• Aceitação melhorada - melhorar a aceitação do usuário é freqüentemente um 

resultado indireto do projeto de um sistema usável. A maioria dos usuários preferiria 
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usar, e seria mais confiável, um sistema bem projetado que provê informação que 

pode ser facilmente acessada e apresentada em um formato fácil de assimilar e usar; e 

• Reputação realçada - um sistema bem projetado promoverá uma resposta positiva do 

usuário e do cliente, e realça o desenvolvimento da reputação da companhia no 

mercado. 

3.2 Contextualização 

A área de usabilidade é conhecida como CHI (Computer-Human Interaction), HCI, UCD 

(User-Centered Design), HMI (Human-Machine Interface), entre outros. 

Além de ser conhecida por muitos nomes, existem ainda várias definições do que é 

usabilidade. Segundo Ivory & Hearst (2001) a usabilidade é a extensão através da qual um 

sistema de computador permite que usuários, em um dado contexto de uso, consigam 

atingir objetivos específicos efetivamente e eficientemente enquanto promovem a 

satisfação. Similarmente Hartson (1998) afirma que HCI é um campo de pesquisa e 

desenvolvimento, metodologia, teoria e prática, com o objetivo de projetar, construir e 

avaliar sistemas de interação baseados em computador - incluindo hardware, software, 

dispositivos de entrada/saída, displays, treinamento e documentação - de modo que as 

pessoas possam usá-los eficientemente, efetivamente, seguramente e com satisfação. 

A usabilidade se aplica a todos os aspectos do sistema com os quais um ser humano 

pode interagir, incluindo procedimentos de instalação e manutenção. É muito raro 

encontrar um sistema de computador que não tem verdadeiramente componentes de uma 

interface do usuário. Mesmo algo simples como uma transferência de dados entre dois 

computadores normalmente inclui uma interface para pesquisar defeitos no link caso algo 

dê errado. 

É importante destacar que a usabilidade não é uma propriedade única, 

unidimensional de uma interface do usuário. A usabilidade tem componentes múltiplos e 

é tradicionalmente associada com cinco atributos de usabilidade (Nielsen, 1993b): 

• Capacidade de aprendizado - o sistema deve ser fácil de aprender, de modo que o 

usuário possa rapidamente começar entendendo algum trabalho feito com o sistema. 
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Habilidade de aprendizado é o atributo mais fundamental da usabilidade, visto que a 

maioria dos sistemas precisa ser fácil de aprender, já que a primeira experiência que a 

maioria das pessoas terá com o novo sistema é aprender a usá-lo; 

• Eficiência - o sistema deve ser eficiente para usar, de modo que, uma vez que o 

usuário tenha aprendido o sistema, um alto nível de produtividade seja possível. Um 

modo típico de medir a eficiência de uso é decidir por alguma definição de 

competência, ou seja, começar com uma amostra representativa de usuários com 

competência, e medir o tempo que estes usuários levam para executar algumas 

tarefas; 

• Capacidade de memória - o sistema deve ser fácil de lembrar, de modo que o usuário 

casual esteja hábil para retornar ao sistema depois de algum período de não uso, sem 

ter de aprender tudo mais uma vez. Uma interface que é fácil de lembrar é também 

importante para usuários que retornam depois das férias ou aquele que por outra 

razão qualquer parou temporariamente de usar o programa; 

• Erros - o sistema deve ter uma baixa taxa de erros, de modo que os usuários façam 

poucos erros durante o uso do sistema, e de modo que caso erros ocorram eles possam 

facilmente recuperar o estado do sistema a partir deles. Contudo, erros catastróficos 

não devem ocorrer. Os usuários devem cometer tão poucos erros quanto possível ao 

usar um sistema. Tipicamente, um erro é definido como sendo qualquer ação que não 

realize o objetivo desejado; e 

• Satisfação - o sistema deve ser agradável de usar, de modo que o usuário esteja 

subjetivamente satisfeito ao usá-lo. O atributo final de usabilidade, satisfação, se refere 

a quão agradável é usar o sistema. Satisfação pode ser um atributo de usabilidade 

especialmente importante para sistemas que são usados em ambientes domésticos, 

como um computador de casa ou jogos. Para assegurar medidas consistentes, a 

satisfação é normalmente medida por um pequeno questionário que é dado ao 

usuário como parte de uma breve sessão depois dos testes. 

A usabilidade é tipicamente mensurada por um número de testes do usuário 

(selecionados para serem tão representativos quanto possível) feitos no sistema a fim de 

executar um conjunto de tarefas pré-especificado, embora possa também ser mensurado 
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tendo usuários reais executando quaisquer tarefas. 

A Figura 13 mostra o “cubo do usuário” composto pelas três principais dimensões 

ao longo das quais a experiência do usuário difere: experiência com o sistema, com 

computadores em geral e com o domínio da tarefa (Nielsen, 1993b). 
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Figura 13. Cubo do usuário - adaptado de Nielsen (1993b). 

Apesar de ser comum a distinção entre usuários novatos e peritos, a realidade é que 

a maioria das pessoas não adquire competência em todas as partes do sistema, não 

importa como o usem. A experiência geral dos usuários com computadores também tem 

impacto no projeto da interface do usuário. 

Usuários também diferem em outros aspectos além da experiência. Alguns fatores 

são fáceis de observar, como idade e sexo. Outros fatores são menos óbvios, como 

diferenças na memória espacial e habilidades de raciocínio. Além destes, o estilo de 

aprendizado preferido é outro fator, onde algumas pessoas aprendem melhor a partir de 

descrições abstratas, e outros a partir de exemplos concretos. Uma lição importante a 
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partir desses estudos é que é necessário considerar todo o espectro de usuários 

pretendidos e se certificar que a interface é tão utilizável quanto possível, e não somente 

por aqueles que têm as mesmas características que os desenvolvedores. 

Após a definição do que é usabilidade e descrição de algumas de suas 

características, o Quadro 8 ilustra os princípios básicos de usabilidade que devem ser 

seguidos pelos designers de interface. É importante salientar que as diretrizes mencionadas 

no quadro devem ser adaptadas para cada projeto de interface. 

Quadro 8. Princípios de usabilidade - adaptado de Nielsen (1993b). 

Princípios  

Diálogo simples e 
natural 

Diálogos não devem conter informação irrelevante ou que é raramente 
necessária. Toda unidade extra de informação em um diálogo compete 
com as unidades relevantes de informação e diminui sua visibilidade 
relativa. Toda informação deve aparecer em uma ordem lógica e 
natural. 

Falar a linguagem 
do usuário 

O diálogo deve ser expresso claramente em palavras, frases e conceitos 
familiares ao usuário, ao invés de termos orientados ao sistema. 

Minimizar a carga 
de memória do 

usuário 

O usuário não deve precisar lembrar a informação de uma parte do 
diálogo para outra. Instruções para o uso do sistema devem estar 
visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que apropriado. 

Consistência 
Usuários não devem ter que se perguntar se diferentes palavras, 
situações ou ações significam a mesma coisa. 

Feedback 

O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está 
acontecendo, através de feedback apropriado dentro de um tempo 
razoável. 

Mostrar saídas 
claramente 

Usuários freqüentemente escolhem funções de sistemas por erro e irão 
necessitar de uma “saída de emergência” para deixar o estado não 
desejado sem precisar ter um diálogo prolongado. 

Atalhos 
Aceleradores - não vistos por um usuário novato - podem 
freqüentemente acelerar a interação feita por um usuário perito, tal que 
o sistema possa satisfazer ambos os usuários. 

Boas mensagens de 
erro 

As mensagens devem ser expressas em linguagem plana (sem códigos), 
indicando precisamente o problema e sugerindo uma solução. 

Previnir erros 
Ainda melhor que boas mensagens de erro é um projeto cuidadoso que 
previna um problema de ocorrer. 

Ajuda e 
documentação 

Mesmo sendo melhor que o sistema possa ser usado sem 
documentação, pode ser necessário prover ajuda e documentação. 
Qualquer informação deve ser fácil de encontrar, ser focada na tarefa 
do usuário, listar passos concretos a serem executados e não ser muito 
grande. 
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3.3 Ciclo de Vida 

A engenharia de usabilidade é uma parte da ergonomia que é específica para a área da 

computação, e diz respeito à questão de como projetar um software que seja fácil de usar. 

Engenharia de usabilidade não é uma solução rápida e única onde a interface do usuário 

perfeita será alcançada antes do lançamento do produto. Antes de tudo, a engenharia de 

usabilidade é um conjunto de atividades que idealmente acontecem durante o ciclo de 

vida de um produto, com atividades significativas acontecendo nos estágios anteriores ao 

projeto da interface do usuário. 

A Figura 14 mostra um resumo dos estágios do ciclo de vida. É importante notar 

que o esforço da engenharia de usabilidade pode ainda ser bem sucedido mesmo que não 

inclua todas as possibilidades de refinamento em todos os estágios. Cada estágio do ciclo 

de vida da usabilidade é detalhado na seqüência. 

 

Figura 14. Estágios do modelo do ciclo de vida - adaptado de Nielsen (1993b). 

Conhecer o Usuário 

O primeiro passo no processo da engenharia de usabilidade é estudar os usuários alvo e o 

uso do produto. Características individuais do usuário e variabilidade nas tarefas são os 

dois fatores com maior impacto na usabilidade, de forma que eles precisam ser estudados 

atentamente. Usuários é um termo que, no contexto desta dissertação, incluem 
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instaladores, mantenedores, administradores do sistema e outras equipes de suporte além 

dos usuários finais. 

Para tanto, é necessário saber as classes de pessoas que usarão o sistema. Em 

algumas situações esta tarefa é fácil, já que é possível identificar estes usuários como 

indivíduos concretos. Conhecendo a experiência de trabalho do usuário, nível 

educacional, idade, experiência computacional prévia, e assim por diante, é possível 

antecipar suas dificuldades de aprendizado para alguma extensão e melhorar o conjunto 

apropriado de limites para a complexidade da interface do usuário. O ambiente de 

trabalho do usuário e o contexto social também precisam ser conhecidos. 

A análise da tarefa é essencial como uma entrada prévia no projeto do sistema. Os 

objetivos globais do usuário devem ser estudados, como eles normalmente abordam a 

tarefa, suas informações necessárias e como eles negociam em circunstâncias excepcionais 

ou em emergências. O modelo da tarefa do usuário deve também ser identificado, visto 

que este pode ser usado como uma fonte de metáforas para a interface do usuário. 

Quando se entrevista um usuário com o propósito de coletar informação sobre uma tarefa, 

é sempre uma boa idéia pedir para ele mostrar exemplos concretos dos seus produtos de 

trabalho, ao invés de manter a discussão em um nível abstrato. Finalmente, é importante 

pedir ao usuário para descrever exceções a partir do seu fluxo de trabalho normal. 

O uso do sistema muda os usuários, e como eles mudam, eles irão usar o sistema de 

outro modo. Uma típica mudança é que os usuários se tornam peritos depois de algum 

tempo e passam a requerer atalhos para a interação (algumas vezes chamados de 

aceleradores). 

Análise Competitiva 

O segundo passo no processo de usabilidade é analisar produtos existentes 

heuristicamente levando em consideração as diretrizes de usabilidade estabelecidas, e 

executar testes de usuário empíricos com estes produtos. Além disso, os desenvolvedores 

de sistemas freqüentemente têm colocado uma quantidade razoável de esforço nos seus 

processos de desenvolvimento. Isto significa que testes de usuário com produtos 
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existentes podem ser mais realísticos que um teste com outros protótipos. Se muitos 

produtos competitivos estão disponíveis para análise, pode se executar uma análise 

comparativa de suas diferentes abordagens para as várias questões do projeto de interface 

do usuário. Isto irá prover idéias para o novo projeto e irá fornecer uma lista de diretrizes 

ad hoc para as abordagens que parecem funcionar e para aquelas que devem ser evitadas. 

É importante salientar que uma análise competitiva não implica se apropriar 

indevidamente de direitos autorais de projetos de interface do usuário de outras pessoas 

ou empresas. 

Fixar os Objetivos de Usabilidade 

Como dito anteriormente, usabilidade compreende muitos componentes que podem 

algumas vezes conflitar. Normalmente, nem todos os aspectos de usabilidade podem ter 

peso igual em um dado projeto, assim as prioridades deverão estar claras com base nas 

análises dos usuários e suas tarefas. 

Antes de começar o projeto de uma nova interface, é importante discutir as métricas 

de usabilidade de interesse para o projeto e especificar os objetivos da interface do usuário 

em termos de medida de usabilidade. No terceiro passo do processo de usabilidade, os 

objetivos da usabilidade devem ser razoavelmente fáceis de ajustar para novas versões de 

sistemas existentes ou para sistemas que têm um competidor claramente definido no 

mercado. 

Ao mesmo tempo, como objetivos de usabilidade estão sendo especificados, é uma 

boa idéia fazer uma análise do impacto financeiro da usabilidade do sistema. 

Projeto Paralelo 

O objetivo deste quarto passo é explorar diferentes projetos alternativos antes de 

estabelecer um único. No projeto paralelo, é importante ter os projetistas (ou os times de 

projetistas) trabalhando independentemente, já que o objetivo é gerar tanta diversidade 

quanto possível. Quando os projetistas completam os esboços dos projetos, 

freqüentemente serão encontradas abordagens do problema em pelo menos dois modos 

diferentes de modelos de interface do usuário. 
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Projeto Participativo 

Neste quinto passo no processo de usabilidade, os usuários devem ser envolvidos no 

projeto através de encontros regulares entre projetistas e usuários. Para se ter benefícios a 

partir do envolvimento do usuário, é necessário apresentar sugestões de projeto do 

sistema de forma que os usuários possam entender, como projetos concretos e visíveis, 

preferencialmente na forma de protótipos. É importante saber que o projeto participativo 

não deve consistir somente em perguntar ao usuário o que ele quer, já que como foi dito 

anteriormente, usuários freqüentemente não sabem o que querem ou precisam, ou mesmo 

quais são as alternativas possíveis. 

Projeto Coordenado da Interface 

Consistência é uma das mais importantes características da usabilidade. A consistência 

não é medida somente em um ponto único no tempo, mas deve ser aplicada sobre os 

sucessivos lançamentos de um produto de modo que os novos produtos estejam 

consistentes com seus predecessores. 

Para que a interface completa seja consistente, sexto passo no processo de 

usabilidade, é necessário ter algumas autoridades centralizadas para cada projeto de 

desenvolvimento a fim de coordenar os vários aspectos da interface. Tipicamente esta 

coordenação pode ser feita por uma única pessoa, mas em projetos muito grandes ou para 

conseguir consistência em uma larga corporação, uma estrutura de comitê pode ser mais 

apropriada. Adicionalmente às atividades de coordenação formal, é útil ter uma cultura 

compartilhada no grupo de desenvolvimento com entendimento comum de como a 

interface do usuário deve estar projetada. 

Aplicar Diretrizes e Análise Heurística 

Diretrizes listam princípios bem conhecidos para o projeto da interface do usuário, o qual 

deve ser seguido durante o projeto de desenvolvimento (sétimo passo no processo de 

usabilidade). Cabe aqui uma ressalva sobre a diferença entre padrões e diretrizes; padrões 

especificam como a interface deve aparecer para o usuário e diretrizes provêem avisos 

sobre as características de usabilidade da interface. 
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Prototipação 

No oitavo passo do processo de usabilidade, a avaliação de usabilidade pode ser baseada 

em protótipos de sistemas finais desenvolvidos rapidamente e com um custo bem menor. 

Desta forma, o protótipo pode ser alterado várias vezes até que através de um melhor 

entendimento do projeto de interface do usuário ele seja alcançado. Em modelos 

tradicionais de engenharia de software a maioria do time de desenvolvimento é devotada 

ao refinamento de vários produtos de trabalho intermediários, e programas executáveis 

são produzidos até o último momento. Um problema com esta abordagem em cascata é 

que não existirá uma interface do usuário para testar com usuários reais até este último 

momento, já que o “produto de trabalho intermediário” não faz explicitamente uma 

separação da interface do usuário no protótipo, com a qual o usuário pode interagir. A 

experiência também mostra que não é possível envolver os usuários no processo de 

projeto mostrando a eles documentos com especificações abstratas, visto que eles não irão 

entendê-las tão bem como em protótipos concretos. 

A idéia principal por trás da prototipação é reduzir tempo e custo, e desenvolver 

algo que possa ser testado com usuários reais. Protótipos podem algumas vezes ser usados 

no escopo do projeto participativo chamado prototipação interativa, onde o protótipo é 

desenvolvido e modificado on the fly enquanto o usuário avalia e destaca os pontos fracos 

do mesmo. 

Teste Empírico 

O conselho básico com respeito à avaliação de interfaces é simplesmente “fazê-lo”, e 

também conduzir alguns testes de usuário - executados no nono passo do processo de 

usabilidade. A partir dos métodos de avaliação que forem usados, um resultado 

importante poderá ser uma lista de problemas de usabilidade na interface, assim como 

sugestões de características para dar suporte a estratégias de usuário bem sucedidas. 

Projeto Iterativo 

No décimo passo do processo de usabilidade, baseado nos problemas de usabilidade e 

oportunidades divulgados pelos testes empíricos (passo nove), pode-se produzir uma 
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nova versão da interface. Contudo, um projeto revisado pode introduzir novos problemas 

de usabilidade. Esta é ainda outra razão para combinar projeto iterativo e avaliação. De 

fato, é comum ao refazer o projeto focar em melhorar um dos parâmetros de usabilidade 

(por exemplo, reduzindo a taxa de erro do usuário), somente para encontrar que algumas 

das mudanças têm inadvertidamente impactado em outros parâmetros de usabilidade 

(por exemplo, velocidade de transação). 

Durante o processo de projeto interativo não se deve testar cada sucessiva versão 

com usuários reais; as iterações podem ser consideradas um bom caminho para avaliar 

idéias de projeto simplesmente por tentá-las em um projeto concreto. O projeto deve então 

ser submetido a análises heurísticas e mostrado para peritos e consultores em usabilidade 

ou discutido com usuários peritos (ou professores no caso de sistemas de aprendizagem). 

Coletar Feedback do Campo de Uso 

O principal objetivo do trabalho de usabilidade, depois do lançamento de um produto, é 

recolher dados de usabilidade para a próxima versão e para futuros produtos, último 

passo no processo de usabilidade. Do mesmo modo que produtos existentes e 

competitivos eram os melhores protótipos para o produto na competição inicial na fase de 

análise, um produto recentemente lançado pode ser visto como um protótipo de novos 

produtos. 

3.4 Avaliação de Interfaces - Trabalhos Relacionados 

Os trabalhos relacionados a esta dissertação de mestrado, apresentados em particular 

nesta seção, foram usados como base para os estudos executados. O primeiro trabalho, 

desenvolvido por Gabbard et al. (1999), mostrou-se muito semelhante ao proposto nesta 

dissertação. Isto se deve ao fato de que as conclusões obtidas após a aplicação da 

metodologia de avaliação de interfaces mistas proposta neste trabalho são similares às 

apresentadas pela metodologia do Gabbard aplicada em interfaces de VR. Por outro lado, 

vários aspectos do trabalho de Bowman & Hodges (1999), apesar da relevância, não 

puderam ser utilizados como base para a definição da metodologia desta dissertação 

sendo possivelmente abordados em futuros trabalhos a serem desenvolvidos. Entre estes 

trabalhos futuros pode-se citar a enorme quantidade de técnicas de interação existentes, o 
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que levaria a criar vários ambientes virtuais diferentes para analisar as similaridades e as 

diferenças entre elas, para então modelar uma metodologia que sugerisse uma (ou várias) 

técnica específica para um ambiente desejado. 

Gabbard et al. (1999) apresentaram uma metodologia específica para VE 

estruturada e iterativa, para o projeto centrado no usuário e a avaliação da interação do 

usuário. Algumas perguntas que esta metodologia procura responder podem ser 

resumidas da seguinte forma: como um avaliador coleta protocolo verbal e interage com 

um usuário imerso em um mundo virtual que freqüentemente gera seu próprio som e 

possivelmente usa entrada de voz para controlar o sistema? Como os avaliadores podem 

observar os usuários e as cenas visuais em uma Cave Automated Virtual Environment 

(CAVE) sem alterar o senso de presença do usuário ou a consciência situacional? Como se 

pode estudar, por exemplo, o melhor modo de representar uma pessoa virtual em um 

encontro (alguém fisicamente localizado em outro local) com outras pessoas? 

A metodologia desenvolvida pelos autores pode ser resumida nos seguintes passos: 

1. Análise da tarefa do usuário; 

2. Avaliação de peritos baseada em guidelines; 

3. Avaliação formativa centrada no usuário; e 

4. Avaliação comparativa sumativa. 

A metodologia proposta por Gabbard et al. é original porque os autores 

especificamente a projetaram e aplicaram para VE, e influencia um conjunto de diretrizes 

heurísticas especificamente projetadas para este tipo de sistema. 

A Figura 15 mostra um resumo dos passos da metodologia. 
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Figura 15. Metodologia para avaliação de VEs - adaptado de Gabbard et al. (1999). 

A análise da tarefa do usuário (1º passo) é o processo de identificação das tarefas, 

subtarefas e métodos requeridos para usar um sistema, assim como de outros recursos 

necessários para o usuário e o sistema cooperativamente executarem tarefas a fim de 

descrevê-las completamente. Essa análise segue uma metodologia formal descrita a seguir. 

A análise da tarefa do usuário gera informações críticas usadas durante todos os 

estágios do ciclo de vida do desenvolvimento da aplicação. Os resultados incluem não 

somente a identificação e descrição das tarefas, mas também informações sobre a 

requisição, relacionamento e interdependências entre as tarefas do usuário. 

A avaliação de peritos baseada em guidelines (avaliação heurística ou inspeção de 
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usabilidade - 2º passo) identifica potenciais problemas de usabilidade comparando o 

projeto de interação do usuário para estabelecer diretrizes de projeto de usabilidade. Um 

perito em projeto de interação do usuário avalia um protótipo específico da interface, 

determinando que diretrizes de projeto de usabilidade ele viola e dá suporte. O perito faz 

recomendações para melhorar o projeto. No caso de VE, isto é particularmente desafiador 

devido à existência de poucos guidelines específicos para a interação do usuário no de 

ambiente. 

Tipicamente, mais de uma pessoa executa as avaliações baseadas em guidelines. 

Alguns autores como Nielsen recomendam de três a cinco avaliadores para uma avaliação 

heurística de GUI (Nielsen, 1993b). 

Primeiramente, cada avaliador inspeciona o projeto independentemente do que os 

outros avaliadores encontraram durante sua avaliação. Resultados são então combinados, 

documentados e avaliados, enquanto que os avaliadores se comunicam e analisam os 

conflitos e similaridades encontradas. Nielsen sugere uma abordagem baseada em dois 

passos. Durante o primeiro passo, os avaliadores ganham um entendimento do fluxo geral 

da interação. Durante o segundo passo, os avaliadores identificam componentes e 

conflitos de interação específicos enquanto relacionam o fluxo da tarefa e o escopo do 

paradigma da interação. Essa abordagem se aplica melhor no início do ciclo de 

desenvolvimento. 

A avaliação formativa centrada no usuário (3º passo) é um método de avaliação 

observacional empírico que assegura a usabilidade de sistemas interativos, incluindo 

usuários leigos, continuamente durante o desenvolvimento da interação do usuário. 

Existem alguns passos típicos para um ciclo de avaliação formativa. O ciclo começa 

com o desenvolvimento dos cenários da tarefa do usuário, os quais são especificamente 

projetados para explorar todas as tarefas, informações e fluxos de trabalho identificados. 

Os cenários da tarefa do usuário são derivados a partir dos resultados da análise da tarefa 

do usuário. Estes cenários devem prover uma cobertura adequada das tarefas, assim como 

precisão na seqüência das tarefas identificadas durante a análise da tarefa do usuário. 

Após essa fase, usuários representativos executam estas tarefas enquanto o avaliador 
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coleta dados. Estes dados são então analisados para identificar componentes de interação 

do usuário ou características com suportade e depreciadas na performance da tarefa do 

usuário. Estas observações são usadas por sua vez para sugerir mudanças no projeto de 

interação do usuário. 

Dados qualitativos e quantitativos são coletados de usuários representativos sobre a 

sua performance na realização das tarefas nos diferentes cenários. Dados qualitativos são 

tipicamente apresentados na forma de incidentes críticos, os quais ocorrem enquanto um 

usuário executa os cenários da tarefa. Um incidente crítico é um evento que causa um 

efeito significante, positivo ou negativo, na performance da tarefa do usuário ou na 

satisfação do usuário com a interface. Em outras palavras, um incidente crítico é um 

problema encontrado pelo usuário. Dado quantitativo é geralmente relacionado, por 

exemplo, com o tempo que o usuário leva e o número de erros cometidos enquanto ele 

executa os cenários da tarefa. Estes dados são então comparados com métricas 

apropriadas. Resumindo, dados quantitativos geralmente indicam que um problema 

ocorreu; dados qualitativos indicam onde (e algumas vezes porque) o problema ocorreu. 

Avaliação comparativa sumativa (4º passo) é uma avaliação empírica de um projeto 

de interação, em comparação com projetos de interação consolidados para executar a 

mesma tarefa do usuário. Esta avaliação é geralmente usada em versões finais de projetos 

de interação. O propósito da avaliação comparativa sumativa é comparar estatisticamente 

a performance do usuário utilizando diferentes projetos de interação. 

Esta metodologia, de modo geral, gera (entre outras saídas) uma lista com uma 

descrição detalhada das tarefas, das seqüências de execução das tarefas e dos 

relacionamentos entre as tarefas, do trabalho do usuário e do fluxo de informações 

requeridas durante a realização da tarefa. 

Alguns pontos importantes a serem considerados são os seguintes: 

• A avaliação de peritos baseada em guidelines não é muito precisa, pois fornece 

somente indicações gerais do que pode estar errado e não mostra como consertar os 

problemas de usabilidade; 
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• A avaliação formativa é mais cara e menos geral, contudo os resultados são mais 

precisos; freqüentemente revelam onde os problemas ocorrem e sugerem meios de 

consertá-los; e 

• As avaliações sumativas são muito caras e extremamente específicas. Avaliações 

sumativas respondem a algumas questões com um alto grau de precisão; sendo o 

único tipo de avaliação que pode estatisticamente quantificar quão melhor um projeto 

é comparado com outro. 

Esta metodologia, como poderá ser visto no capítulo a seguir, não é muito diferente 

de uma metodologia utilizada para avaliações de interfaces de um modo geral, não sendo 

necessariamente interfaces de VR. O que difere esta metodologia das outras mais genéricas 

são os métodos a serem aplicados em cada passo. Visto que existem inúmeros métodos, 

convém às pessoas envolvidas no processo de avaliação escolherem os métodos que mais 

se aplicam a ambientes virtuais. Por esse ponto de vista, a metodologia desenvolvida nesta 

dissertação é bastante similar à metodologia apresentada por Gabbard et al. (1999). 

Bowman & Hodges (1999) tiveram como principal foco a HCI, sendo um dos 

poucos trabalhos existentes neste domínio. Os autores descreveram uma metodologia 

formal e sistemática com a qual é possível melhorar a usabilidade de VE complexos e 

interativos, através de um foco específico nas técnicas de interação. O principal foco deles 

é o projeto, avaliação e aplicação das técnicas de interação para ambientes virtuais e 

imersivos. 
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Figura 16. Metodologia para projeto, avaliação e aplicação de técnicas de interação para ambientes virtuais e 

imersivos - adaptado de Bowman & Hodges (1999). 

De acordo com a Figura 16, a taxonomia (a ser estabelecida na fase 3) informa ou 

guia o projeto de novas técnicas de interação para as tarefas a serem realizadas (fase 1). 

Estas novas técnicas, por sua vez, serão incorporadas à taxonomia. 

O segundo passo (fase 2) é ganhar entendimento das tarefas e técnicas disponíveis 

para realizá-las. Isto pode ser feito através da experiência ao usar técnicas de interação ou 

através da observação e avaliação de grupos de usuários. 

O próximo passo (fase 3) é estabelecer uma taxonomia de técnicas de avaliação para 

cada tarefa de interação descrita na fase anterior. A taxonomia decompõe as tarefas em 

subtarefas separadas, representando decisões que devem ser tomadas. 

As técnicas de interação não podem ser avaliadas fora do contexto de uso. A 

performance do usuário em uma tarefa de interação depende de uma enorme variedade 

de fatores (fase 4), na qual a técnica de interação é apenas um deles. Foram identificadas, 

basicamente, quatro categorias de fatores: 



Nacha Costa Bastos Capítulo 3. Avaliação de Usabilidade de Interfaces 78 

1. Características da tarefa; 

2. Características do ambiente; 

3. Características do usuário; e 

4. Características do sistema. 

Como pode ser notado, essas categorias são as mesmas descritas na metodologia 

anterior (Gabbard et al., 1999), chamadas aqui de variáveis relativas. 

Existem muitas métricas de performance a serem consideradas, além de velocidade 

de execução da tarefa ou o tempo de conclusão da mesma (fase 5). Os autores 

recomendam neste ponto avaliações baseadas em múltiplas medidas de performance que 

cubram uma maior variedade de aplicações e requisitos do usuário. 

Na metodologia proposta por Bowman & Hodges foi usado um testbed de avaliação 

como estágio final na análise das técnicas de interação para as tarefas de interação 

universais em VE (fase 6). Estes testbeds permitem a análise de diferentes técnicas de 

interação em uma grande variedade de situações e com múltiplas medidas de 

performance. Os ambientes e as tarefas são padronizados, e conseqüentemente novas 

técnicas podem ser testadas através de testbeds apropriados, fornecendo uma pontuação 

que pode então ser comparada com outras técnicas previamente testadas. 

Testbeds de avaliação produzem um conjunto de resultados ou modelos (fase 7) que 

caracterizam a performance de uma técnica de interação para uma tarefa específica. A 

performance é dada em termos de métricas múltiplas de performance, com respeito aos 

vários níveis de fatores externos. Estes resultados se tornam então parte de uma base de 

dados de performance para a tarefa de interação, com novas informações sendo 

adicionadas na base de dados cada vez que uma nova técnica é colocada no testbed. 

O último passo da metodologia (fase 8) é aplicar os resultados da performance nos 

VE, com o objetivo de torná-los mais úteis e usáveis. Os autores declaram que não é 

possível escolher a melhor técnica, pois uma técnica pode ser melhor em uma aplicação e 

não ser adequada em outra aplicação com requisitos diferentes. Portanto, aplicações 

precisam ter seus requisitos de interação especificados antes que a técnica de interação 
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correta possa ser escolhida. 

Os experimentos envolvem dois tipos de técnicas de interação: “viewpoint motion 

control” (ou “travel”) e seleção e manipulação. Após os testes a técnicas são avaliadas e têm 

seus resultados apresentados. 

A metodologia apresentada na Figura 16 é de certo modo empírica, pois envolve 

uma área onde não existe ainda um consenso entre os especialistas (taxonomia das 

técnicas de interação). Além disso, necessita de uma pessoa para realizar as avaliações, que 

conheça muito bem todas as técnicas de interação, pois o processo irá estabelecer uma 

taxonomia, o que não é trivial. Uma taxonomia para técnicas de interação para ambientes 

mistos não está consolidada ainda. Por esse e outros motivos, a metodologia proposta 

nesta dissertação de mestrado não aborda especificamente a avaliação de técnicas de 

interação em ambientes mistos. 

3.5 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo abordou os principais conceitos relacionados a interfaces, incluindo os 

principais tipos e sua evolução ao longo dos anos acompanhando o desenvolvimento dos 

sistemas e aplicações. Após essa breve introdução descreveu-se o que é a área de 

engenharia de usabilidade, como aplicar seus conceitos no desenvolvimento de uma 

aplicação e acima de tudo porque se tem dado tanto valor às avaliações das interfaces. 

Para finalizar o capítulo, foram abordados dois trabalhos especialmente importantes na 

área de MR em conjunto com avaliação de usabilidade, que serviram de ponto de partida e 

guia na concepção desta dissertação e nas pesquisas desenvolvidas. 
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Capítulo 4 - Metodologia para Avaliação de Usabilidade de 

Interfaces de Realidade Mista Interativas 

Por muitos anos, as áreas de ambiente virtuais e interfaces de usuário 3D eram tão novos e 

as possibilidades tão ilimitadas que muitos pesquisadores simplesmente focavam no 

desenvolvimento de novos dispositivos, técnicas de interação e metáforas de interfaces 

sem sequer levar em consideração quão bons os novos projetos eram. Conseqüentemente, 

sucede de os pesquisadores desenvolverem novas tecnologias e protótipos sem ter um 

problema específico em mente que esta tecnologia/protótipo que foi desenvolvido se 

propõe a resolver. 

Este capítulo propõe uma metodologia para avaliação de usabilidade voltada 

especificamente para ambientes mistos (ambientes virtuais + ambientes aumentados), suas 

particularidades e restrições, e como usá-la nas aplicações. 

4.1 Visão Geral 

A motivação para a concepção desta dissertação surgiu com a necessidade de avaliar as 

aplicações de MR que estão, cada vez mais, sendo desenvolvidas, tanto na academia como 

na indústria. Após uma pesquisa exaustiva por trabalhos nesta área percebeu-se que a 

carência de avaliação de ambientes aumentados ou mesmo virtuais é muito grande, 

portanto desenvolveu-se uma metodologia para avaliação destas aplicações. Esta 

metodologia é baseada em algumas metodologias de avaliação de usabilidade de 

interfaces existentes na literatura (principalmente as abordadas na seção 3.4), adaptadas 

para as características de interfaces de MR interativas. 

A metodologia em questão é composta basicamente por quatro etapas: avaliação 

heurística, análise da tarefa do usuário, avaliação formativa e avaliação sumativa, que 

serão detalhadas ao longo deste capítulo. A Figura 17 ilustra estes passos mais 

detalhadamente. 
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Figura 17. Metodologia para avaliação de usabilidade de interfaces de MR interativas. 

Esta metodologia é adequada para avaliar ambientes mistos e para aplicações já 

existentes, ou seja, pode ser aplicada a qualquer sistema em funcionamento. Vale salientar 

que a metodologia proposta por Gabbard et al. (1999) (descrita na seção 3.4) possui 

basicamente os mesmos passos que a apresentada aqui, diferenciando-se basicamente pela 

inversão dos dois primeiros passos (avaliação heurística e análise da tarefa do usuário). 

A inversão deve-se ao fato de que a primeira metodologia foi desenvolvida para 

avaliar ambientes que ainda estão em desenvolvimento, enquanto que a metodologia 

proposta nesta dissertação é aplicável para ambientes concluídos. Além disto, em cada 

uma das etapas que fazem parte da metodologia, proposta nesta dissertação, podem ser 
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aplicados vários métodos. A escolha destes métodos advém dos requisitos da aplicação e 

do conhecimento prévio do avaliador. Esta característica permite que a metodologia seja 

aplicada para vários tipos de ambientes mistos. 

Ao longo deste capítulo serão descritas as etapas que fazem parte da metodologia, 

proposta nesta dissertação, bem como os métodos associados a cada uma destas etapas. 

4.2 Avaliação Heurística 

A avaliação heurística ou avaliação de peritos baseada em guidelines é um método no qual 

vários peritos em usabilidade avaliam separadamente o design de uma UI (provavelmente 

um protótipo) aplicando um conjunto de heurísticas ou guidelines de design (Bowman et 

al., 2004). Resumindo, a avaliação heurística é feita observando uma interface e 

expressando uma opinião sobre o que é bom ou ruim na mesma. Um ponto importante 

neste tipo de avaliação é que não se exige a presença de usuários. 

A avaliação heurística é uma variação da inspeção de usabilidade, onde 

especialistas em usabilidade julgam se cada elemento da UI segue os princípios 

estabelecidos de usabilidade (Hom, 1998). Existem vários princípios que podem ser usados 

neste passo; o mais famoso deles é o de Nielsen (1993b), abordado na seção 3.1. Contudo, 

pode-se destacar outros também comumente usados como os de Mayhew (1992), 

Shneiderman & Plaisant (2004) e Bastien & Scapin (1993). 

Idealmente, os especialistas conduzem este tipo de avaliação de acordo com certas 

regras. Estima-se que existam em torno de mil regras para serem seguidas, resultando em 

listas de heurísticas muito longas, que terminavam em sessões de avaliação tediosas e 

peritos cansados. Com o intuito de diminuir a complexidade, Nielsen & Molish (1990) 

construíram um conjunto de nove princípios básicos de usabilidade, que depois evoluiu 

para dez (ver Quadro 8). Estes princípios correspondem aos princípios básicos geralmente 

reconhecidos na comunidade de HCI. 

Resumidamente, a avaliação heurística é composta pelos seguintes passos (Hom, 

1998): 
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• Escolha de alguns peritos (quanto mais especialistas forem escolhidos mais problemas 

serão encontrados). Os estudiosos sugerem entre três e cinco avaliadores; 

• Os peritos observam a interface isoladamente; cada especialista verifica cada elemento 

da interface no mínimo duas vezes; e 

• Então, os especialistas discutem entre si o que encontraram individualmente. 

O resultado desta avaliação é uma lista de problemas de usabilidade na interface 

com referência aos princípios de usabilidade que foram violados pelo design em cada caso, 

na opinião dos avaliadores. Não é suficiente que os avaliadores simplesmente digam que 

eles não gostaram de algo; eles devem explicar porque eles não gostaram com referência 

às heurísticas ou a outros resultados de usabilidade. O avaliador deve tentar ser tão 

específico quanto possível e deve listar cada problema de usabilidade separadamente 

(Nielsen, 1995-2007a). 

As principais vantagens da avaliação heurística são: baixo custo, intuitiva e fácil 

para motivar as pessoas a fazê-la, não requerendo planejamento minucioso e podendo ser 

usada no início do processo de desenvolvimento. Contudo, algumas vezes pode-se 

identificar alguns problemas de usabilidade sem prover sugestões diretas de como 

resolvê-los (Nielsen & Molich, 1990). 

Esse tipo de avaliação pode ser realizado do mesmo modo tanto para UI 

tradicionais quanto para interfaces de MR. Isto se deve ao fato de que a avaliação 

heurística é composta, simplesmente falando, apenas da observação da interface sem o 

envolvimento do usuário. Uma importante ressalva a ser feita diz respeito apenas aos 

peritos que observarão estas interfaces, que devem ser especialistas em interfaces virtuais. 

4.3 Análise da Tarefa do Usuário 

A análise da tarefa observa o que o usuário deseja fazer em termos de ações e/ou processos 

cognitivos para realizar uma determinada tarefa. Uma análise da tarefa detalhada pode ser 

conduzida para entender o sistema e o seu fluxo de informações. Estes fluxos de 

informações são importantes para manter o sistema funcionando corretamente e devem 

ser incorporados ou substituídos em qualquer novo sistema (Usability Net, 2001-2006). 
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A análise da tarefa provê conhecimento das tarefas que o usuário deseja executar. 

Desta maneira, há um referencial a partir do qual os valores das funções e as 

características do sistema podem ser comparados. 

A análise da tarefa pode ser aplicada ao estudar como os usuários usam produtos 

existentes, e cada análise poderá ajudar no processo de entendimento das dificuldades 

encaradas ao usar esses produtos, e melhorar o que for necessário. As técnicas de análise 

da tarefa podem também ser usadas para representar como usuários podem operar 

produtos que estão sendo desenvolvidos. Cada representação pode agir como um veículo 

de comunicação entre desenvolvedores e outros envolvidos no processo de 

desenvolvimento, i.e. usuários finais ou suas representações. 

As técnicas de análise da tarefa podem também ajudar no desenvolvimento de 

manuais de treinamento para produtos. Elas podem também ser usadas no 

desenvolvimento de planos de avaliações, para identificar quais atividades são mais 

importantes para o usuário ou tem conseqüências críticas para a sua segurança, e ajudam a 

priorizar em cada avaliação os estudos planejados anteriormente. Informações sobre a 

quantidade de vezes que atividades diferentes precisam ser feitas é também 

particularmente útil para esses propósitos (Rauterberg, 2006). 

Os projetistas executam análises da tarefa com os objetivos de (George Mason 

University, 2002-2006): 

1. Determinar os principais objetivos; 

2. Definir e descrever em detalhes as tarefas e subtarefas que os usuários irão executar; 

3. Especificar o tipo do conhecimento (declarativo, estrutural e processual) que 

caracteriza o trabalho ou tarefa; 

4. Selecionar os resultados aprendidos que são apropriados para o desenvolvimento; 

5. Priorizar e ordenar as tarefas; 

6. Determinar atividades e estratégias que fomentam o aprendizado; 

7. Selecionar mídias apropriadas e ambientes de aprendizagem; e 



Nacha Costa Bastos Capítulo 4. Metodologia de Avaliação 85 

8. Construir performances, levantamentos e avaliações. 

As tarefas de maior prioridade são decompostas em passos individuais. O analista 

então sugere caminhos para tornar a tarefa mais eficiente ou sugere novas tarefas que são 

mais eficientes para atingir os objetivos. É importante reconhecer que a análise é feita a 

partir da perspectiva do usuário final e não do ponto de vista de gerentes ou executivos 

que não necessariamente usarão o sistema (Usability First, 2002-2006). 

A avaliação consiste basicamente em observar o usuário executando tarefas com o 

sistema. O principal problema ao levar este tipo de avaliação para as interfaces mistas diz 

respeito exatamente em como observar o usuário. Por exemplo, como se pode observar um 

usuário dentro de uma CAVE sem alterar seu senso de presença; ou ainda como observar 

a expressão facial do usuário se o mesmo estiver usando algum HMD de grande porte? 

Estas são algumas dificuldades advindas da própria interface virtual, e alguns dos 

métodos listados abaixo podem ser mais ou menos eficientes dependendo das 

características do sistema a ser avaliado. Dentre os métodos abordados a seguir, o mais 

crítico é a observação, pois pressupõe que o avaliador observe o usuário sem alterar o 

fluxo normal de uso do sistema. Dependendo do sistema avaliado, recomenda-se que 

sejam usados outros métodos menos invasivos, como por exemplo, os citados a seguir. 

Checklist 

Checklists ajudam a assegurar que os princípios de usabilidade sejam considerados em um 

projeto. Usualmente, checklists são usados em conjunto com um método de inspeção de 

usabilidade, pois o checklist fornece somente aos avaliadores uma base com a qual 

comparar o produto (Hom, 1998). Simplificando, o checklist é uma lista de pontos pré-

estabelecidos através da qual um avaliador pode verificar se o sistema desenvolvido está 

correto, e cada ponto poderá ser apresentado também como um questionamento. 

Inicia-se um checklist decidindo que conjunto particular de guidelines de usabilidade 

será usado para julgar os atributos e métodos de interação da interface do produto. Muitos 

guidelines têm sido publicados e podem ser usados, embora às vezes se deseje adaptar os 

guidelines para atender melhor as questões exatas enfrentadas pelo usuário do produto 
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(Hom, 1998). O conjunto de guidelines deve ter sido previamente escolhido durante a etapa 

da Avaliação Heurística. 

O método do checklist deve ser utilizado nos estágios iniciais do projeto, podendo-se 

utilizá-lo como uma lista de princípios para auxiliar o projeto. Também se pode usá-lo 

após a prototipagem, para verificar se os princípios foram seguidos, em conjunto com 

outros métodos de avaliação de usabilidade. 

As principais vantagens deste método são que é fácil e rápido de aplicar, e tem 

como base conhecimentos teóricos já consolidados das áreas de ergonomia e usabilidade 

e/ou resultados de pesquisas empíricas. Contudo, o checklist pode ser excessivamente 

genérico ou específico, além do que o contexto e as tarefas específicas realizadas no 

sistema que está sendo avaliado não são considerados no checklist. 

Observação 

Observar usuários em campo é freqüentemente o melhor caminho para determinar seus 

requisitos de usabilidade. Testes de usabilidade tradicionais geram uma coleção de dados 

em um ambiente laboratorial, e terminam por remover o usuário e o produto do contexto 

do ambiente de trabalho (Hom, 1998). 

Simplesmente visitar os usuários para observá-los trabalhando é um método de 

usabilidade muito importante, a fim de realizar a análise da tarefa. Observação é 

provavelmente um dos métodos mais simples de usabilidade, já que envolve apenas 

visitar um ou mais usuários e então observar discretamente, a fim de não interferir no 

trabalho deles. O observador pode tomar notas, e pode também usar videotapes em alguns 

ambientes, embora a maioria dos usuários não aprove a idéia de ter “intrusos” indo e 

vindo e/ou gravações em seus ambientes de trabalho. 

Ao conduzir a observação, o observador deve ficar quieto a maior parte do tempo. 

O objetivo é ser virtualmente invisível para os usuários a fim de que eles possam executar 

seu trabalho e usar o sistema do mesmo modo que eles normalmente fariam sem a 

presença externa do observador. Uma vantagem em observar os usuários executarem suas 

próprias tarefas é que freqüentemente se encontram modos inesperados que não foram 
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(por definição) testados em um experimento de laboratório planejado (Nielsen, 1993b). 

A técnica de observação é melhor usada nos estágios iniciais do desenvolvimento, 

quando é necessário saber mais sobre as questões que circundam o uso de um produto. 

Entrevista 

Vários aspectos de usabilidade podem ser melhor estudados simplesmente fazendo 

perguntas aos usuários, principalmente no que diz respeito às questões relacionadas à 

satisfação do usuário e possíveis ansiedades, as quais são difíceis de medir objetivamente 

(Nielsen, 1993b). 

A partir de uma perspectiva de usabilidade, a entrevista é um método indireto visto 

que não estuda a interface do usuário, mas opiniões do mesmo sobre a GUI. Entrevistas 

podem ser conduzidas por telefone, mas normalmente envolvem o entrevistador ir ao 

local de trabalho do usuário. Os entrevistados podem incluir stakeholders, peritos, equipe 

de suporte e os usuários finais; além disso, os grupos podem escolher visualizar o sistema 

on-line durante parte da entrevista (User Experience Group, 1997-2004). 

Entrevistas são melhor adaptadas para estudos exploratórios, onde o entrevistador 

não sabe ainda o que está procurando. As entrevistas tipicamente incluem várias questões 

abertas onde os usuários são encorajados a explicar algumas situações. Existem vários 

tipos de entrevistas, as mais conhecidas são: 

• Entrevista livre - é o tipo mais espontâneo, quase como uma conversa. Normalmente 

define-se um tema ou um conjunto de tópicos que serão explorados de acordo com a 

atitude do entrevistado; 

• Entrevista semi-estruturada - possui uma estrutura na forma de perguntas, mas ainda 

permite a modificação das perguntas existentes ou a adição de novas perguntas de 

acordo com a atitude do entrevistado; e 

• Entrevista estruturada - possui uma lista fixa de perguntas a serem apresentadas ao 

entrevistado e, independentemente da atitude do entrevistado, somente aquele grupo 

de perguntas será feito. 

Quanto mais estruturada for a entrevista, mais fácil a sua condução pelo 
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entrevistador, e mais fácil será a sua análise posterior. Entretanto, pode-se deixar de 

explorar em detalhes pontos importantes que poderiam ser colocados pelos entrevistados, 

pois o entrevistador se restringe a um conjunto pré-estabelecido de perguntas. Em 

entrevistas com questões abertas é freqüentemente produtivo perguntar aos usuários para 

recordar incidentes críticos no uso do sistema. Incidentes críticos são ocasiões onde o 

sistema foi particularmente pobre ou surpreendentemente bom (Nielsen, 1993b). 

Um aspecto comum das entrevistas é que necessariamente não se deve confiar em 

todas as respostas dos usuários, pois as pessoas têm uma tendência de dar as respostas 

que elas pensam que devem dar, especialmente para questões sensíveis onde certas 

respostas podem ser embaraçosas ou podem ser julgadas socialmente não aceitáveis 

(Nielsen, 1993b). 

Algumas das principais vantagens deste método incluem o baixo custo, um modo 

direto para recolher dados importantes e o fato de ser efetivo para identificar as 

necessidades e as opiniões dos usuários. Contudo, este método depende da memória dos 

participantes e do seu desejo de contribuir; mesmo que os usuários manifestem o desejo de 

contribuir, muitas informações não são conscientes. Um outro desafio é agendar 

entrevistas com usuários muito ocupados, pois existe a dificuldade de gravar os dados (no 

caso de longas entrevistas recomenda-se uma transcrição das gravações de áudio) (User 

Experience Group, 1997-2004). 

A técnica de entrevista pode ser usada em qualquer estágio do desenvolvimento, 

dependendo das questões a serem perguntadas. Freqüentemente, as entrevistas são feitas 

após os produtos serem mandados para a avaliação de satisfação do cliente com o 

produto. Contudo, é mais provável que as entrevistas ocorram nos estágios iniciais do 

desenvolvimento, quando os requisitos do produto ainda não estão definidos de forma 

consolidada (Hom, 1998). 

4.4 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa é um método para julgar o valor de um programa enquanto as 

atividades do mesmo estão acontecendo, ou seja, esta avaliação foca no processo. O 
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propósito neste tipo de avaliação é identificar aspectos de performance que necessitam 

melhorar e assim oferecer sugestões de correção. 

A avaliação formativa é projetada para coletar dados enquanto um programa está 

sendo desenvolvido com a intenção de melhorá-lo. Ela provê feedback contínuo sobre como 

os diferentes componentes de um programa estão trabalhando e conduzindo decisões, 

considerando qual a necessidade a ser realçada, qual a necessidade a ser apagada e qual a 

necessidade a ser adicionada. 

A avaliação formativa é um pouco mais complexa que a avaliação sumativa 

(apresentada na próxima seção), e é feita com um pequeno grupo de pessoas para “testar” 

vários aspectos. Metaforicamente é como ter alguém olhando por sobre os ombros durante 

a fase de desenvolvimento para ajudar a perceber coisas que possam passar 

imperceptíveis. 

A avaliação formativa é tipicamente conduzida durante o desenvolvimento ou 

melhoria de um programa ou produto, e é conduzido, freqüentemente mais de uma vez, 

por uma equipe com a intenção de melhorar e endereçar questões de planejamento e 

implementação (Nan, 2003). Este tipo de avaliação tipicamente examina processos ao invés 

de produtos. As principais vantagens das avaliações formativas são: 

• Ajudar a perceber os problemas cedo, enquanto ainda podem ser corrigidos mais 

facilmente; 

• Elas são um processo de avaliação, então podem ser úteis para entender porque 

diferentes resultados emergem e também para melhorar o gerenciamento da 

aplicação; 

• Prover uma oportunidade de coletar dados base para as futuras avaliações sumativas; 

e 

• Ajudar a identificar resultados apropriados para avaliações sumativas. 

A avaliação formativa é um método importante para assegurar que o 

desenvolvimento do software encontre requisitos em vários níveis, como usabilidade, 

funcionalidade e eficácia instrutiva. Este tipo de avaliação permite ainda aos 

desenvolvedores avaliar o programa durante o desenvolvimento; por exemplo, os 
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desenvolvedores podem decidir testar uma versão preliminar do programa com os 

usuários para identificar fraquezas na interface do usuário ou outras áreas (Nan, 2003). 

O principal propósito da avaliação formativa é validar ou assegurar que os 

objetivos estejam sendo alcançados e melhorá-los, se necessário, por meio da identificação 

e subseqüente solução de aspectos problemáticos. Resumidamente, o foco da avaliação 

formativa é em melhorar o trabalho em andamento. 

Esse tipo de avaliação pode ser aplicado da mesma forma tanto em UI tradicionais 

quanto em interfaces virtuais, pois a avaliação formativa consiste em verificar o fluxo das 

ações dos usuários durante o uso do sistema. O principal diferencial é que em interfaces 

virtuais o usuário geralmente executa um maior número de passos, pois as técnicas de 

interação são mais complexas, para executar uma determinada ação. Isto se deve ao fato 

de que as técnicas de interação para ambientes virtuais são, geralmente, mais complexas 

que a interação em sistemas ditos tradicionais. 

Na avaliação formativa os métodos mais usados incluem os checklists e os flowcharts. 

Como o primeiro já foi descrito na seção anterior (Seção 0), sendo aplicado da mesma 

forma que na fase de análise da tarefa do usuário, será abordado a seguir apenas o 

segundo método. 

Flowcharts 

Quando há a necessidade de capturar detalhes mais complexos das tarefas realizadas pelo 

usuário, um flowchart é bastante útil ao mostrar o fluxo principal das tarefas, 

especialmente os caminhos que dependem do usuário decidir sobre a existência de 

algumas condições. Uma vantagem no uso de um flowchart é que ele pode capturar um 

possível problema que possa ter passado despercebido da visão de um perito. 

Um flowchart é uma representação pictórica que descreve o fluxo de passos em um 

programa. Os elementos que compõem um gráfico de fluxo são representados por ícones 

simples (retângulos, losangos - diamantes de decisão), com linhas e setas representando 

conexões entre eventos e a direção ou ordem na qual eles ocorrem (Keller, 2007). A Figura 

18 ajuda a entender esta representação. 
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Figura 18. Exemplo de um flowchart. 

Os componentes de um flowchart são descritos abaixo: 

• Retângulo (processo) - representa um evento que é controlado dentro do processo, 

tipicamente um passo ou ação tomada. Um processo é um procedimento simples, uma 

operação ou uma instrução. Processos não incluem tarefas que requerem uma decisão. 

Na maioria dos flowcharts este será o símbolo mais comum; 

• Losango (decisão) - é usado quando duas seqüências alternativas são possíveis 

dependendo apenas de uma decisão. Usualmente decisões são feitas como perguntas 

requerendo um sim ou não como resposta. Contudo, qualquer pergunta que tenha 

como opção de resposta duas alternativas distintas podem ser usadas, ramificando 

então para diferentes partes do flowchart; e 

• Seta direcional - indica a direção do fluxo. 

4.5 Avaliação Sumativa 

Com a avaliação sumativa se espera responder às seguintes questões básicas: 

• O projeto foi um sucesso? Quais os pontos fortes e fracos? 

• Os participantes se beneficiaram do projeto? De que maneira? 

• Quais componentes foram os mais efetivos? e 

• Este projeto é replicável ou mesmo transportável? 

Ou seja, o propósito da avaliação sumativa é avaliar o impacto, a usabilidade e a 

efetividade do sistema, ou seja, a performance do usuário e do sistema como um todo. A 

avaliação sumativa é, portanto, mais útil quando o design está completo (Faulkner, 2000). 

Esta avaliação provê informação sobre a eficácia do produto (sua habilidade para 

realizar o que foi projetado para fazer), e é tipicamente quantitativa, usando contagem 
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numérica ou conceitos para avaliar a realização do usuário (Action & Research Open Web, 

1995). Principalmente, a avaliação sumativa resulta na decisão de continuar ou não o 

desenvolvimento de uma aplicação. 

No intuito de determinar a relação dos diferentes resultados, similares para 

avaliações formativas, algumas informações usadas em avaliações sumativas são coletadas 

no início do ciclo de vida de um programa (por exemplo, dados base, contagens de teste). 

Diferentemente da avaliação formativa, contudo, uma parte da informação é coletada 

depois do programa ter sido completamente implementado e houver passado um tempo - 

para o caso de acontecer algum erro não esperado (Action & Research Open Web, 1995). 

Algumas das principais vantagens do uso da avaliação sumativa incluem: 

• Poder, caso seja projetada corretamente, prover evidências para uma relação causa e 

efeito; 

• Prover dados de impacto; e 

• Poder prover dados de mudança cruzados com o tempo. 

O principal propósito de uma avaliação sumativa é avaliar o sucesso de um 

processo. Este tipo de avaliação deve ocorrer depois das mudanças terem sido feitas, 

depois do projeto ser estabilizado e depois do projeto ter causado impacto nos usuários. 

Esse tipo de avaliação pode ser aplicado do mesmo modo tanto em ambientes 

tradicionais quanto em ambientes virtuais, pois funciona basicamente como um 

fechamento de todas as informações colhidas ao longo do processo de avaliação. Esta fase 

da metodologia pode ser útil para fornecer uma comparação caso alguma configuração do 

sistema não esteja funcionando bem. Por exemplo, se a técnica de interação do sistema não 

esteja sendo satisfatória do ponto de vista do usuário (essa informação foi colhida em 

etapas anteriores), propõe-se então uma outra técnica de interação e comparam-se as duas. 

Entre os métodos que podem ser usados na avaliação sumativa, encontram-se 

descritos a seguir a avaliação de severidade, o quadro morfológico e o means-end. 

Avaliação de Severidade 

Avaliações de severidade podem ser usadas para corrigir os problemas mais sérios 
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encontrados ao longo do processo de avaliação e podem também prover uma estimativa 

rude da necessidade de esforços de usabilidade adicionais. Se as avaliações de severidade 

indicam que existem diversos problemas desastrosos de usabilidade na interface, 

provavelmente será desaconselhável lançá-lo no mercado; contudo, pode-se decidir ir em 

frente com o lançamento de um sistema com muitos problemas de usabilidade se estes 

forem julgados como sendo superficiais. 

A severidade de um problema de usabilidade é medida pela combinação de três 

fatores principais: 

• A freqüência com a qual um problema ocorre - é comum ou raro? 

• O impacto do problema, caso ocorra: será fácil ou difícil para os usuários superarem? 

e 

• A persistência do problema - é um problema que ocorre somente uma vez, que os 

usuários podem superar uma vez sabendo sobre o mesmo, ou os usuários ficarão 

incomodados repetidamente pelo problema? 

A seguinte escala, de 0 a 4, pode ser usada para avaliar a severidade de problemas 

de usabilidade (Nielsen, 1995-2007b): 

• 0 = não concorda que é um problema de usabilidade; 

• 1 = problema superficial - não necessita ser corrigido, a menos que haja tempo extra 

disponível no projeto; 

• 2 = problema de usabilidade menor - reparar deve ter baixa prioridade; 

• 3 = problema de usabilidade maior - importante reparar, devendo ter alta prioridade; 

e 

• 4 = catástrofe de usabilidade - imperativo reparar, antes que o produto seja lançado no 

mercado. 

É difícil ter boas estimativas de severidade durante a sessão de avaliação heurística, 

quando os avaliadores estão mais focados em encontrar novos problemas de usabilidade. 

Durante a sessão, cada avaliador encontrará somente um pequeno número de problemas 

de usabilidade, então um conjunto de avaliações de severidade individuais, somente dos 

problemas encontrados por cada avaliador, será incompleto. Em vez disso, avaliações de 
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severidade podem ser coletadas mandando um questionário para os avaliadores depois 

das sessões da avaliação corrente, listando o conjunto completo de problemas de 

usabilidade que foram descobertos, e pedindo a eles para avaliar a severidade de cada 

problema. Já que cada avaliador identificou um subconjunto de problemas inclusos na 

lista, estes necessitam serem descritos com uma maior profundidade. As descrições podem 

ser sintetizadas pelo observador da avaliação a partir da agregação de comentários feitos 

por aqueles avaliadores que encontraram cada problema. Estas descrições permitem aos 

avaliadores avaliar os vários problemas, mesmo se eles não os encontraram durante sua 

própria sessão de avaliação. 

Tipicamente, os avaliadores necessitam somente gastar em torno de 30 minutos 

para prover suas avaliações de severidade, e é muito importante notar que cada avaliador 

deve prover individualmente avaliações de severidade independentemente dos outros 

avaliadores (Nielsen, 1995-2007b). 

Quadro Morfológico 

A análise morfológica pode ser usada para a criação de produtos, ou ainda na melhoria de 

produtos já existentes. Esta técnica envolve mapear as opções de produtos existentes para 

obter uma perspectiva geral de possíveis soluções. 

Esta técnica faz uso de dois elementos chave (Futures Group, 1994): 

• Uma análise sistemática da estrutura atual e futura de uma área da indústria (ou 

domínio), assim como pontos chaves nesta estrutura; e 

• Um forte estímulo para a invenção de novas alternativas que preencham estes pontos 

e dêem suporte a qualquer requisito imposto. 

Uma análise morfológica envolve mapear um produto para obter uma profunda 

perspectiva de soluções existentes e possibilidades futuras. Zwicky (2004) esboçou cinco 

passos básicos no desenvolvimento do método morfológico, são eles: 

1. Formulação e definição do problema; 

2. Identificação e caracterização de todos os parâmetros para uma solução; 

3. Construção de uma matriz multidimensional (ou caixa morfológica) cujas 
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combinações irão conter todas as possíveis soluções; 

4. Avaliação dos resultados baseados na visibilidade e descobrimento dos objetivos 

desejados; e 

5. Análise detalhada das melhores possibilidades considerando os recursos disponíveis. 

O propósito da morfologia é organizar a informação de modo relevante e útil, 

ajudando a resolver um problema ou estimular novos modos de pensar. Não existem 

maneiras certas ou erradas para construir uma morfologia, contudo um bom 

conhecimento sobre o problema ou a questão é essencial para desenvolver um framework 

morfológico mais efetivo. 

Means-End 

A análise meio-fim é uma técnica usada desde pelo menos 1950, freqüentemente 

mencionada em métodos de design. A idéia básica da análise meio-fim é que o designer tem 

a habilidade para comparar dois estados de um problema e determinar um ou mais 

caminhos nos quais estes estados diferem (Schmidt, 2005). 

Neste caso, se usa o inverso da prática tradicional (fim-meio) para interpretar uma 

estrutura já existente. Neste processo, os nós da estrutura são nomeados como fins para os 

meios abaixo deles. Transformando fins nomeados em novos meios, como o processo se 

move para cima na estrutura o analista (ou time de analistas) move a partir dos meios 

específicos no fim da estrutura para o fim mais genérico no topo (Judgelink, 1999-2004). 

Uma boa análise meio-fim produzirá uma estrutura com um balanço claro em cada 

nível. Indo a partir do topo para o fundo na estrutura, o tipo de descrição moverá a partir 

dos termos que têm qualidades amplas e gerais para os termos com qualidades estreitas e 

discretas, aumentando em especificidade para o nível funcional onde as funções têm a 

qualidade de ações individuais (Judgelink, 1999-2004). 

Um dos problemas com este método é que ele ajuda a entender um problema, mas 

não o define por si só, ou seja, o problema deve ser conhecido e deve estar bem formulado 

para que a decomposição em etapas seja possível. 
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4.6 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo descreveu a metodologia proposta nesta dissertação de mestrado com o 

intuito de auxiliar na avaliação das interfaces de aplicações em MR já existentes. Deve-se 

ter em mente que no caso de aplicações ainda não iniciadas os dois primeiros passos desta 

metodologia devem ser invertidos, realizando primeiro a análise da tarefa do usuário e 

depois a avaliação heurística. Como o foco desta metodologia foram aplicações já 

existentes, a ordem dos passos foi mantida para que houvesse a aplicação imediata da 

avaliação sem a necessidade de alterações. 

Além de apresentar a metodologia, este capítulo descreveu cada passo que a 

compõe e ainda apresentou alguns métodos que são freqüentemente usados em cada 

passo. A escolha por um método em detrimento do outro deve ser feita considerando as 

características do ambiente a ser avaliado; por exemplo, se for um sistema para ser 

utilizado em uma CAVE, então o método de observação não é a escolha mais eficiente. 

Com as características da aplicação a ser avaliada e as características dos métodos 

disponíveis é possível fazer uma avaliação de qual método funcionaria melhor. Esse 

“conhecimento” advém somente da prática no uso dos métodos. 

Logo a seguir apresenta-se um quadro detalhado (Quadro 9) da metodologia 

proposta nesta dissertação. 

Quadro 9. Resumo da metodologia proposta. 
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Capítulo 5 - O Estudo de Caso mivaDesk 

Este capítulo tem como foco principal a descrição de um estudo de caso, realizado para 

exemplificar o uso da metodologia proposta no capítulo anterior. Primeiramente, será 

apresentado o estudo de caso mivaDesk e suas características principais. Na seqüência, a 

metodologia proposta será aplicada para avaliar a aplicação mivaDesk e, para finalizar 

será feita uma discussão e análise a partir dos resultados obtidos durante a avaliação. 

5.1 A Aplicação mivaDesk 

Plataformas computacionais convencionais em sua maioria oferecem suporte para 

aplicações interativas e baseadas em VR. As interfaces de entrada e saída encontradas em 

desktops atendem às necessidades deste tipo de aplicação, exceto quando se fala em VR 

imersivo. Porém, quando as aplicações requerem mobilidade do usuário, outros tipos de 

plataforma são necessários, tais como wearable computers ou computadores portáteis. Neste 

contexto foi definida uma plataforma leve e compacta denominada miva (mobile, 

interactive, virtual and autonomous). Esta plataforma, além de prover por default o mesmo 

suporte encontrado em desktops (i.e., executar um sistema operacional, executar aplicações 

3D, oferecer suporte de rede, entre outros), é ainda capaz de apresentar características de 

mobilidade e autonomia (Teixeira et al., 2007). 

A principal característica da plataforma miva, além da portabilidade, é a grande 

flexibilidade, dando suporte a várias aplicações e situações de uso, através da adição de 

novos módulos de hardware e software. Isto permite a implementação de aplicações em 

muitas áreas e em diferentes caminhos. A versão atual do protótipo tem aproximadamente 

31x36cm², pesando aproximadamente 3kg. 

A plataforma miva é mostrada na Figura 19. Seus componentes básicos são uma 

placa de processamento miniaturizada (Figura 19A e B), adaptadores de rede (bluetooth e 

WiFi - Figura 19D e G), um tracker e uma câmera. O usuário veste o backpack de acrílico 

(ver Figura 19, à direita), um HMD com uma webcam conectada (Figura 19C), e uma luva 

de dados com um tracker preso (Figura 19H) (Teixeira et al., 2007). 
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Figura 19. Plataforma miva (reimpresso com permissão do GRVM). 

A interação com a aplicação pode ser feita usando uma luva de dados com 

capacidade de rastreamento, deixando as mãos do usuário livres. Os gestos da luva 

podem representar movimentos do cursor ou ações similares àquelas feitas com um mouse, 

por exemplo. 

Agrupando componentes de hardware e software selecionados, tem-se uma 

plataforma multimídia de alta performance, capaz de executar aplicações gráficas e 

algumas vezes apresentando resultados melhores que computadores tradicionais, além de 

poder proporcionar um novo nível de experiência ao usuário devido à mobilidade 

(Teixeira et al., 2007). 

O mivaDesk é uma aplicação de MR, rodando na plataforma miva, que visa 

oferecer ao usuário uma mesa de trabalho virtual, com os recursos típicos de uma mesa 

real, integrada a um telefone móvel (Teichrieb et al., 2006). Esta aplicação ajuda o usuário a 

realizar algumas tarefas cotidianas, como acessar o calendário, a agenda de contatos, 

visualizar documentos, entre outros. Ao integrar um telefone celular à plataforma, usando 

uma conexão bluetooth, os serviços providos pela aplicação mivaDesk podem ser 

sincronizados com os do celular, e acessados de modo contínuo, enquanto o usuário 

realiza outras atividades simultaneamente. 

O mivaDesk é composto pelas seguintes funcionalidades principais: menu 

principal, calendário, agenda de contatos, gerenciador de arquivos, agenda, discador 
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(telefone virtual), visualizador e teclado virtual. 

Na aplicação, as interfaces desenvolvidas foram divididas de acordo com a 

representação mais natural dos objetos sendo apresentados, o que significa bidimensionais 

ou tridimensionais. Esta divisão foi baseada em diferentes características de uso providas 

por cada uma destas estruturas (Teixeira et al., 2007). Por exemplo, o gerenciador de 

arquivos foi construído com uma interface 2D, similar àquela conhecida pelos usuários de 

ambientes Windows. 

Um aspecto significante das interfaces 2D é o fato de que os usuários estão 

familiarizados com o seu uso, ajudando a compreensão da interface de operação. Além do 

mais, a simplicidade do layout torna este tipo de interface a mais indicada para tarefas 

complexas, especialmente para controle de dados. A última característica a ser 

considerada é o seu aspecto visual rígido, o qual geralmente transmite controle e 

estabilidade ao ambiente (Teixeira et al., 2007). 

Nas interfaces 2D do mivaDesk, o uso da transparência é ligado ao fato de que o 

usuário necessita ver o ambiente real ao seu redor e para tanto o uso de um background em 

escala de cinza apresentou ter um melhor resultado devido a sua neutralidade. O uso de 

janelas separadas provê a estas interfaces um ambiente mais limpo e organizado, tornando 

a compreensão do usuário mais fácil (Teixeira et al., 2007). 

Como a precisão do controle com suporte na plataforma é baixa (devido ao tracker 

utilizado), o uso de ícones grandes e coloridos foi adotado para facilitar a navegação. Esta 

falta de precisão no controle é devido ao fato de que a luva de dados usada na experiência 

não tinha um tracker embutido. O tracker usado foi um com 3-DOF, funcionando como um 

mouse comum, com o usuário movendo o pulso (a direção do eixo é mapeada em uma 

posição da tela) (Teixeira et al., 2007). 

O sistema atual tem três interfaces 2D, implementadas nas interfaces da agenda, 

agenda de contatos e gerenciador de arquivos. É relevante dizer que estas interfaces fazem 

uso freqüente de um teclado virtual, desde que haja uma demanda de entrada textual ou 

numérica (Teixeira et al., 2007). 
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Por outro lado, as interfaces 3D são menos rígidas que as 2D, permitindo serem 

manipuladas em mais graus de liberdade (DOF). Adicionalmente, construir um objeto 3D 

específico como base para uma interface traz uma maneira nova e singular de manipular 

estes objetos. Como conseqüência, esta nova interação geralmente é mais atrativa que os 

modos de interação mais comuns, requerendo, contudo um tempo maior de adaptação por 

parte do usuário (Teixeira et al., 2007). 

Ao construir objetos 3D para o mivaDesk, um conjunto de restrições técnicas 

geradas pelo suporte de hardware foi considerado. Os limites principais foram: a redução 

da capacidade de armazenamento de dados e algumas restrições relacionadas à placa de 

vídeo. Por causa destas limitações, o uso de meshes simplificados para os objetos 3D foi a 

solução para uma performance melhor, em detrimento dos aspectos visuais (Teixeira et al., 

2007). 

Três interfaces 3D foram implementadas: o menu principal, o discador (telefone 

virtual) e o calendário. Estas interfaces apresentam características singulares; cada uma foi 

criada para atender a uma funcionalidade específica (Teixeira et al., 2007). As 

funcionalidades/interfaces da aplicação mivaDesk serão detalhadas nos tópicos a seguir. 

Menu Principal 

O menu principal (ver Figura 20, à esquerda) consiste em um cilindro 3D capaz de 

rotacionar de acordo com a posição do apontador, garantindo ao usuário acessar os ícones 

representativos dos serviços que compõem o mivaDesk. O formato deste menu é 

intuitivo, similar a um mostrador de produtos encontrado no mundo real, mostrado na 

Figura 20 (à direita). Esta similaridade é responsável por um rápido aprendizado na sua 

utilização. 
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Figura 20. Menu da aplicação mivaDesk e mostrador similar (cortesia GRVM). 

Apesar da intuitividade, usuários iniciantes podem ter dificuldades durante o 

primeiro contato com este modo de interação, já que é necessário usá-lo juntamente com 

os dispositivos de controle (luva de dados e tracker). 

O protótipo do menu implementado contém três linhas de ícones dispostos sobre o 

cilindro, ao redor da sua superfície em caixas semitransparentes. Estes ícones funcionam 

como botões que, uma vez clicados, abrem a aplicação relacionada, ou fecham-na, se esta 

já tiver sido iniciada. 

As cores de cada caixa indicam se a aplicação correspondente está ativa ou não, 

considerando a cor laranja como ativa e a azul como inativa. Na Figura 20 pode-se 

observar que a aplicação gerenciador de arquivos está ativa e a calculadora está inativa. Os 

ícones são imagens 2D, e ao serem fundidas com os elementos 3D da cena causam uma 

incongruência entre os métodos visuais. O tom em escala de cinza foi usado como cor em 

alguns ícones indicando que o serviço correspondente ainda não foi implementado (como 

por exemplo, ícone da lixeira). 

Através de um gesto com a luva de dados, é possível maximizar ou minimizar 

(Figura 21) o menu, embora não haja modo de fazê-lo desaparecer completamente. O 

menu pode também ser movido pelo usuário para qualquer posição da tela. 
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Figura 21. Aplicações mivaDesk minimizadas (cortesia GRVM). 

Calendário 

A construção de interfaces em três dimensões foi usada como caráter futurístico no 

produto. Contudo, esta escolha conduziu a um trade-off entre a performance da interface 

da aplicação e os aspectos visuais de alta definição. 

Durante o desenvolvimento da interface do calendário (mostrado na Figura 22), 

houve dúvidas se a representação 3D seria a melhor solução para a apresentação da 

informação, ao invés de uma interface 2D convencional. O dilema foi resolvido através da 

definição de uma relação formal da interface do serviço de telefone (apresentada mais a 

seguir), tendo com isto um padrão visual dos objetos 3D usados. 

 

Figura 22. Interface calendário (cortesia GRVM). 
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Funcionalmente, essa interface apresentou um grupo de características que diferem 

de outras interfaces. Alguma destas características foi o fato desta interface ser 

diretamente relacionada com a interface da agenda, e também apresentar uma 

representação similar e troca de informação com estes outros serviços. A fim de conseguir 

isto, uma iconografia similar foi adotada em ambos os serviços, tornando clara a conexão 

entre estes. 

Agenda de Contatos 

A interface da agenda de contatos requereu uma atenção especial durante o seu 

desenvolvimento: a necessidade por entrada de texto freqüente por parte do usuário. 

Esta necessidade conduziu a interface para uma estrutura 2D a fim de evitar 

problemas de compatibilidade entre formas 3D e interfaces de entrada de texto. Foi 

desejado adicionar simplicidade e familiaridade ao sistema, melhorando o nível de 

controle do usuário sobre o mesmo. 

A interface foi dividida em duas partes principais (como mostrado na Figura 23). A 

primeira possui ícones baseados em listas de contatos com foto e nome. Nesta parte da 

interface estão também localizados os botões de controle da aplicação, são eles: adicionar 

um novo contato, editar, apagar e procurar um contato. As funcionalidades básicas foram 

exploradas a fim de não poluir a interface com muitas opções. 

 

Figura 23. Interface agenda de contatos (cortesia GRVM). 

A segunda parte (também mostrada na Figura 23) contém uma apresentação dos 
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dados do contato e uma prancha de edição, com o nome, e-mail, números de telefone, data 

de aniversário e arquivo de imagem relacionado. 

Outro ponto importante na implementação desta interface foi conectá-la ao serviço 

de telefone (explicado adiante), permitindo uma discagem direta para qualquer número 

armazenado na agenda de contato. 

Gerenciador de Arquivos 

A interface do gerenciador de arquivos é essencial para a comunicação entre o mivaDesk e 

outra plataforma qualquer, como por exemplo o telefone. Muitas vezes, o usuário 

necessita transferir arquivos de mídia, textos ou outros arquivos para uma plataforma 

controlada ou entre ambas plataformas. Para estes trabalhos, geralmente não é desejado o 

usuário esperar um longo tempo. Neste caso, uma interface fácil e rápida é essencial. 

Para tornar a manipulação destes arquivos fácil, uma janela limpa e intuitiva foi o 

objetivo neste processo de desenvolvimento (ver Figura 24). O uso da transparência nesta 

janela se justifica pela necessidade do ambiente estar visível, e ao usar tons em escala de 

cinza no background obteve-se um melhor resultado realçando esta visualização. 

 

Figura 24. Interface gerenciador de arquivos (cortesia GRVM). 

A iconografia foi escolhida baseada na maioria dos ícones relacionados utilizados 

em plataformas de computador, tornando a compreensão do usuário mais fácil e 

aumentando a velocidade na realização da tarefa. 
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Agenda 

Na agenda o número de tarefas armazenadas foi limitado em duas tarefas por cada hora, 

considerando uma estimativa média para a realização da atividade. Um sistema de notas 

foi também implementado, o qual é relacionado ao dia inteiro. Esta interface pode ser vista 

na Figura 25. 

 

Figura 25. Interface agenda (cortesia GRVM). 

Discador 

Esta aplicação é capaz de controlar o telefone celular conectado à plataforma miva através 

de uma interface bluetooth. Deste modo, a viabilidade deste serviço depende do estado da 

conexão do dispositivo. 

A interface foi construída de modo similar ao telefone celular integrado ao 

mivaDesk (Nokia 6600, Série 60), com a intenção de tirar vantagem da familiaridade que o 

usuário já tem com o modelo do telefone, como mostrado na Figura 26. Devido à baixa 

precisão do tracker utilizado decidiu-se pela construção da interface com botões grandes, 

preenchendo grande parte da tela, fato que pode trazer dificuldade ao usuário, pois os 

botões acabam por ocludir o ambiente real. 
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Figura 26. Interface celular e telefone celular original (cortesia GRVM). 

Os números do teclado do telefone celular são imersos em uma caixa 

semitransparente, do mesmo modo que acontece no menu inicial e no calendário. 

Quando o telefone é arrastado para os cantos da tela, assim como os outros objetos 

3D, ele sofre uma rotação (para diminuir o espaço ocupado na tela) (ver Figura 21). 

Contudo, o teclado de números sempre aparece virado na direção do usuário, 

permitindo ao mesmo teclar (discar) independentemente da posição do telefone celular 

virtual. Para prevenir o problema da visibilidade dos números devido à cor do background 

e sombras, estes números foram criados na cor preta com uma borda branca. 

Visualizador 

É a interface mais simples, pois serve basicamente para visualizar o conteúdo de arquivos 

com extensão “.txt”, como mostrado na Figura 27. 
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Figura 27. Interface visualizador (cortesia GRVM). 

Teclado Virtual 

A interface de entrada de texto foi baseada em soluções de teclado soft (esta técnica é 

explicada no Apêndice D). Visto que a mobilidade é um fator importante, não seria 

interessante limitar os movimentos do usuário usando um teclado físico. 

O teclado do mivaDesk é inteiramente virtual, não contendo nenhum componente 

físico, no intuito de cumprir o requisito de mobilidade, como mostrado na Figura 28. Isto 

provou ser uma vantagem sobre teclados convencionais, já que foi possível customizar a 

maioria das teclas usadas a fim de simplificar o layout. A interface do teclado pode ser 

acessada através de um comando de gesto simples, que é a postura da mão fechada 

(exceto pelo polegar). Este comando é exclusivo para ativação do teclado. 
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Figura 28. Interface teclado virtual (cortesia GRVM). 

Layouts de teclados alternativos conhecidos como mais rápidos que o padrão 

QWERTY foram avaliados, contudo o layout do teclado tradicional foi o escolhido, 

reduzindo com isso o tempo de treinamento necessário para os usuários. Uma 

característica adicional é que o layout de caracteres pode mudar, dependendo do usuário 

acionar as teclas funcionais. Deste modo, quando pressionada a tecla “shift” o layout muda 

de letras minúsculas para maiúsculas e troca as teclas de símbolo, mostrando ao usuário 

exatamente o que aparecerá quando ele tecla. A tecla “shift” e a tecla “caps lock” funcionam 

do mesmo modo, exceto pelo fato que após o primeiro caractere ser digitado a tecla “shift” 

é desativada, voltando a configuração de letras minúsculas. A tecla “num” funciona de 

modo similar, mudando o teclado para um layout numérico. 

5.2 Aplicação da Metodologia 

Para a avaliação de usabilidade destas interfaces do mivaDesk, a seqüência de 

procedimentos estabelecida foi aquela apresentada no capítulo anterior. Em cada passo 

foram escolhidos alguns métodos, entre aqueles apresentados, que melhor se adaptassem 

à informação que se desejava obter. 

No primeiro passo da metodologia proposta, a avaliação heurística, foi feita uma 

avaliação baseada nos princípios de Mayhew (1992), que melhor satisfazem os aspectos 

relevantes a este projeto e são mais amplos que os propostos por Nielsen, dando maior 

liberdade para a análise. Essa avaliação foi realizada de modo a permitir a construção de 
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uma visão geral das interfaces e para determinar quais aspectos deveriam guiar o restante 

dos procedimentos de avaliação. Alguns destes princípios adotados nesta análise foram: 

familiaridade (quão comum é a interface para o usuário?), compatibilidade (quão 

adequada é a solução para o problema? É a melhor escolha?), simplicidade (quão fácil é 

para o usuário trabalhar com esta interface?), tecnologia (nível de tecnologia usado no 

sistema) e robustez (quão fácil é recuperar a interface de eventuais erros?). 

O resultado deste primeiro passo foi uma série de questões estabelecidas, 

apresentadas no Quadro 10. Esta primeira avaliação serviu como base para descobrir as 

falhas do sistema, entretanto, a avaliação heurística por si só não deve validar as 

mudanças, pois se baseia na opinião dos avaliadores (neste caso foram dois os 

avaliadores). 

A lista de questões abaixo representa os pontos onde foram verificadas falhas na 

usabilidade das interfaces tendo por base os princípios adotados. Postos em forma de 

perguntas, indicam que devem ser vistos com mais calma e devem ser feitas outras 

avaliações. 

Quadro 10. Questões baseadas na avaliação heurística. 

1. Todos os movimentos para comando são usados? 
2. Existe algum dado de entrada nesta interface? 
3. Existe algum modo fácil de sair da aplicação? 
4. Existem ícones que não são entendíveis? 

5. 
É possível fazer tarefas cotidianas (por exemplo, correr, pegar um ônibus ou ler) 
com esta interface? 

 

Estas questões, por sua vez, deram origem a um checklist para a verificação das 

interfaces. O método usado neste passo foi o checklist devido a não dependência da 

presença do usuário e pelo tempo reduzido que se fazia necessário. Este checklist foi 

definido com foco nos aspectos da interação e uso das interfaces, e considerando os 

dispositivos de controle com suporte na plataforma do miva (tracker e luva), tudo isto no 

segundo passo da metodologia proposta (análise das tarefas do usuário). As principais 

questões notadas quando aplicado o checklist foram: funções associadas aos comandos da 

luva, uso apropriado de ícones, presença das janelas de confirmação e quais interfaces (2D 
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ou 3D) há realmente a necessidade do uso de um teclado virtual. 

As interfaces do mivaDesk foram verificadas uma a uma, com o intuito de entender 

como as interfaces funcionavam e as suas características. Por exemplo, na interface de 

transferir arquivos, vista na Figura 24, há entre vários outros, um problema de duplicidade 

de botões. Já que somente uma janela é usada por vez, não há a necessidade de dois ícones 

iguais representarem a mesma ação (acima de ambas as janelas existem três ícones 

representando as funções de apagar, renomear e nova pasta, respectivamente). 

Outro problema encontrado em quase todas as interfaces do mivaDesk foi a 

ausência de um botão que fecha a aplicação. Uma informação importante a ser dita neste 

ponto é que não foi construído nenhum checklist formalizado; as interfaces foram 

verificadas apenas com base nas questões geradas pelo passo anterior (avaliação 

heurística). Isto aconteceu devido à escassez do tempo para a conclusão desta dissertação, 

da grande variedade de interfaces que possuíam naturezas (2D/3D) e das várias funções 

diferentes que estas apresentam. 

Com os dados providos pelo checklist, foi possível definir uma tabela de prioridades 

relacionada ao próximo passo das avaliações (avaliação formativa), que é a construção de 

um gráfico de fluxo. Primeiro, uma investigação foi executada através da construção dos 

gráficos, e deste modo cada funcionalidade da interface pôde ser analisada. Depois, uma 

avaliação de severidade (avaliação sumativa) baseada nos resultados dos checklists e 

gráficos foi feita. 

No passo relativo à avaliação formativa, o método usado foi o flowchart. Foi 

escolhido o método dos flowcharts, pois este fornece informações sobre o funcionamento 

do sistema como um todo e ao longo do tempo, enquanto que o checklist, por exemplo, 

fornece somente dados estruturais. Neste estudo de caso em particular, os gráficos de 

fluxo seguiram os modelos de construção de Iida (2005) e Baxter (2003), com pequenas 

adaptações. Os modelos de Baxter são muito voltados para problemas no 

desenvolvimento de produtos e precisavam ser adaptados para sistemas digitais. Para isso 

foi utilizada uma simplificação do modelo de Iida, considerando os flowcharts apenas para 

as decisões apresentadas no sistema e não para todas as possíveis decisões do usuário 
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independentemente do sistema. 

Os flowcharts permitiram um melhor entendimento de todas as interfaces, e ao 

refazê-las tornou as interfaces mais próximas a suas funcionalidades específicas. No 

intuito de ilustrar como esta técnica foi empregada no mivaDesk, as Figura 29 e Figura 30 

apresentam como exemplo o flowchart da interface de transferência de arquivos. No 

Apêndice E encontram-se os flowcharts de todas as interfaces. 
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Figura 29. Primeira parte do flowchart da interface de transferência de arquivos. 



Nacha Costa Bastos Capítulo 5. O Estudo de Caso mivaDesk  112 

selecionar 

plataforma

início

1

selecionar 

diretório

selecionar 

arquivo
apagar

selecionar 

plataforma

início

2

selecionar 

plataforma

selecionar 

diretório

selecionar 

diretório

selecionar 

arquivo
apagar

selecionar 

plataforma

início

3

selecionar 

plataforma

selecionar 

diretório

selecionar 

diretório

selecionar 

arquivo
transferir

selecionar 

plataforma

início

4

selecionar 

diretório

selecionar 

arquivo
clicar em  

acessar nova 

janela
alterar nome

3

3

o usuário 

quer 

salvar?

salvar

clicar em 

S

N

1

1

2

2

 

Figura 30. Continuação do flowchart da interface de transferência de arquivos. 

Uma vez que os procedimentos de investigação e identificação dos problemas 

foram executados, uma avaliação de severidade baseada em Nielsen (1995-2007b) foi feita 

para guiar os procedimentos de correção dos problemas encontrados. Uma relação 

seqüencial de atividades foi construída para a resolução dos problemas e otimização das 

interfaces, baseada nos gráficos que foram criados. Esses procedimentos fazem parte do 

quarto passo da metodologia (avaliação sumativa), e a avaliação de severidade foi 

explicada em detalhes no capítulo anterior. 

A escolha do método da avaliação de severidade se deu, pois o objetivo era 

classificar as falhas já encontradas. Visto que o quadro morfológico tem como objetivo 

montar possíveis soluções a partir de uma fragmentação feita, e o means-end tem o mesmo 

objetivo, encontrar soluções para as falhas. Ambos poderiam ser os métodos de 

remodelagem do sistema a partir da lista gerada com a avaliação de severidade, mas foi 
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necessário estabelecer primeiro a ordem de importância na correção das falhas listadas. 

A avaliação de severidade foi baseada na natureza dos problemas, no processo de 

desenvolvimento, na freqüência que os problemas ocorrem e também no montante de 

interferência que a mudança necessária traria ao sistema. Esta avaliação identificou 

algumas mudanças necessárias e os problemas que estavam relacionados a cada mudança. 

Primeiramente, foram definidas quatro características dos problemas, que foram 

usadas como critérios nesta análise: 

• Comprometimento do sistema - o quanto o erro compromete o desempenho do 

sistema; 

• Freqüência - quão recorrente o erro ocorre ou aparece; 

• Natureza - com origem no projeto ou na implementação; e 

• Implementação - nível de dificuldade para implementar ou corrigir o erro. 

Nesta ordem, os critérios foram pontuados com peso 2 para os dois primeiros itens 

e peso 1 para os dois últimos, e a classificação dos erros ocorreu de 0 a 2 para cada 

característica. Com relação à característica natureza com origem no projeto teve peso 2 e 

com origem na implementação teve peso 1. No caso de empate na pontuação, estes foram 

tratados por meio da ordem de importância. Ou seja, dois erros com a mesma pontuação, 

mas com níveis diferentes de comprometimento podem ser hierarquizados. 

Caso ocorresse um empate depois de todos os critérios serem comparados, coube 

aos avaliadores definir as prioridades tendo em vista os prazos e as possibilidades da 

equipe em corrigir o problema e o planejamento do projeto. 

Na seqüência os erros foram listados e organizados em ordem alfabética, como no 

exemplo mostrado a seguir (para ver a lista completa ir ao Apêndice E): 

1. Ativação do teclado em momentos desnecessários; 

2. Botões duplicados na interface de transferência de arquivos; 

3. Botão “delete” nas janelas de inserção e edição; 

4. Erro no sistema de “day notes”; 
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5. “Compromisso” funciona igual a “aniversário”; 

6. Display de ano e dia no calendário; 

7. Falta botão para minimizar; e 

8. Falta confirmação para as atividades de exclusão (opção de cancelar). 

Após a listagem dos erros, houve a preparação de uma tabela (ver Tabela 2) com as 

pontuações definidas por um profissional da área (ou grupo de especialistas), para cada 

um dos erros relacionados de acordo com os critérios que foram definidos anteriormente 

(i.e. comprometimento, freqüência, natureza e implementação). A tabela completa 

encontra-se descrita no Apêndice E. 

Tabela 2. Exemplo da tabela de pontuação dos erros. 

Erro (nº) Comprometimento Freqüência Natureza Implementação Total 

1 0 2 1 1 6 

2 2 1 2 2 10 

3 1 1 1 1 6 

4 2 1 2 2 10 

5 0 1 2 1 5 

6 1 1 2 2 8 

7 1 1 1 1 6 

8 1 2 2 0 8 

 

Finalmente, foi definida uma lista de prioridades para o estudo de caso tomando 

como base a tabela construída. Deve-se lembrar que não necessariamente os erros de 

maior pontuação irão encabeçar a lista; esta deve ser construída de modo a otimizar a 

correção dos erros, os prazos e a relação entre os erros. A lista de prioridades construída é 

exemplificada a seguir (para ver a lista completa ir ao Apêndice E): 

1. Erro no sistema de “day notes”; 

2. Botões duplicados na interface de transferência de arquivos; 

3. Display de ano e dia no calendário; 

4. Seleção de arquivos nas janelas da interface de transferência; 

5. Falta confirmação para as atividades de exclusão (opção de cancelar); 
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6. Falta confirmação para edição de arquivos (opção de cancelar); 

7. Gestos no vazio para mudar o mês e o ano no calendário; e 

8. Impossibilidade de clicar e arrastar na interface de transferência. 

5.3 Análise dos Resultados 

Baseado na lista de severidade obtida anteriormente, pôde-se começar as correções e 

melhorias no mivaDesk, direcionando as tarefas executadas nas interfaces para um fluxo 

mais otimizado. 

Com esta lista em mãos foi possível prever um cronograma para a reformulação 

e/ou correção das interfaces, de modo a não interferir na continuação do desenvolvimento 

da aplicação. 

A lista de severidade original possui 17 itens que foram verificados de acordo com 

as prioridades. Todas as correções presentes na lista interferem diretamente no uso do 

sistema, contudo escolheu-se começar pelo menu inicial (apesar de ocupar a 14º posição na 

lista de severidade) que ocupava grande parte da visão do usuário e que possuía alguns 

ícones que não eram intuitivos ao usuário. 

Após um estudo de iconografia (à parte da metodologia proposta, e item 16 na lista 

de severidade) realizado no menu, outro modelo foi proposto no intuito de corrigir os 

problemas descritos anteriormente. O modelo proposto (ver Figura 31) possui um anel 

fixo (o superior) e ao clicar em um ícone que tenha subdivisões outro anel será aberto; e 

este anel possui os ícones da mesma cor que o ícone que originou a abertura do novo anel. 
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Figura 31. Novo modelo do menu inicial do mivaDesk (cortesia GRVM). 

Outra interface em que foram encontrados problemas é a interface do telefone (item 

15 na lista de severidade). Anteriormente, esta havia sido modelada no intuito de parecer 

com o celular usado na aplicação (ver seção 0), contudo o modelo era muito grande e 

ocultava grande parte do ambiente na visão do usuário. Optou-se então por um modelo 

menor (ver Figura 32) e com uma interface similar a um telefone convencional. 
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Figura 32. Novo modelo da interface do celular (cortesia GRVM). 

Com relação especificamente às interfaces de MR optou-se por utilizar menos 

botões e substituí-los por gestos; por exemplo, na interface gerenciador de arquivos (ver 

Figura 24) ao invés de clicar no botão para copiar da plataforma para o celular (ou vice-

versa), optou-se por executar um gesto de arrastar de uma janela a outra. 

5.4 Conclusão do Capítulo 

Este capítulo abordou o estudo de caso que foi realizado para aplicação da metodologia 

proposta nesta dissertação de mestrado, de modo a validar a estrutura sugerida. 

Pôde-se notar que apesar da aplicação estar pronta no momento do uso da 

metodologia, a viabilidade da construção do sistema não foi afetada por estes estudos 

tardios da usabilidade e funcionalidades. Contudo, não se deve com isso evitar os estudos 

de usabilidade e a avaliação, pois apesar da viabilidade não ter sido comprometida notou-

se alguns mal-entendidos por parte da equipe de desenvolvimento. Estes mal-entendidos 

ocorreram principalmente porque não foram feitos estudos e/ou testes com outros 

usuários que não fossem os próprios desenvolvedores, acarretando com isso pequenos 

problemas na usabilidade por parte de outros usuários. 

Ficou mostrado neste capítulo que a metodologia, apesar de ser genérica, provou 
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ser bem útil ao analisar uma aplicação já concluída, pois ajudou a solucionar possíveis 

problemas que poderiam desestimular ou mesmo inviabilizar o uso desta aplicação por 

parte dos usuários finais. 
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Capítulo 6 - Conclusão 

Esta dissertação explorou o tema avaliação de usabilidade de interfaces mistas interativas 

ao longo de cinco capítulos. Vários assuntos relevantes para o entendimento e proposta da 

metodologia apresentada por esta dissertação discorrem sobre a interação entre o usuário 

e o computador em diversos tipos de interfaces. A seguir descreve-se resumidamente o 

conteúdo abordado em cada capítulo. 

O Capítulo 1 mostrou uma breve introdução da área de interfaces do usuário e de 

ambientes mistos, a motivação para a realização deste trabalho, os principais objetivos que 

esta dissertação visa alcançar e alguns trabalhos importantes para embasar o estudo desta 

dissertação. 

O Capítulo 2 apresentou uma introdução dos conceitos e nomenclaturas utilizadas 

na área de ambientes mistos, além de abordar as técnicas de interação para ambientes 

virtuais e ambientes aumentados. Uma visão mais específica de cada técnica apresentada 

neste capítulo encontra-se descrita nos Apêndices A, B, C e D. Na conclusão do capítulo 

foi explanado o ponto de vista da autora sobre as técnicas de interação para ambientes 

mistos de um modo mais geral. 

No Capítulo 3 se abordou os conceitos relacionados à avaliação de usabilidade de 

interfaces do usuário. Apresentando, inclusive, o ciclo de vida usado nesta área 

especificamente. Enquanto o Capítulo 4 apresentou a metodologia adotada nesta 

dissertação, explicando as etapas envolvidas em cada passo desta. O capítulo ilustrou 

também alguns métodos que podem ser utilizados em cada etapa da metodologia e o 

motivo da escolha de um método específico em detrimento a outro. 

Finalmente, o Capítulo 5 utilizou a metodologia validando-a em uma aplicação real 

que já havia sido desenvolvida anteriormente pelo GRVM (Grupo de Pesquisa em 

Realidade Virtual e Multimídia), apresentando os resultados obtidos nesta avaliação. A 

avaliação da metodologia foi apresentada passo-a-passo no capítulo, inclusive ilustrando 

como cada método foi selecionado e aplicado no escopo do estudo de caso selecionado por 

esta dissertação. 
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Com os resultados obtidos durante a avaliação da metodologia pôde-se concluir no 

que diz respeito ao usuário, que muito tem sido estudado no intuito de tornar as 

aplicações de ambientes virtuais mais simples e amigáveis para estes. Contudo, muita 

pesquisa ainda deve ser realizada principalmente na consolidação das interfaces GUI nas 

aplicações que utilizam ambientes virtuais, onde ainda inexiste um padrão de metodologia 

a ser adotada. 

É importante salientar que apesar da metodologia proposta nesta dissertação ter se 

mostrado válida para avaliar a usabilidade de aplicações de MR interativas, seria 

importante sua aplicação em outros sistemas que possuíssem características diferentes 

para identificar sua adequabilidade em avaliação de interfaces genéricas. 

6.1 Principais Contribuições 

Algumas das contribuições desta dissertação encontra-se enumeradas : 

1. Minicurso “Interação Não-Convencional em Realidade Virtual e Realidade 

Aumentada” realizado no Simpósio de Realidade Virtual (SVR) em 2006; 

2. Um capítulo do livro do pré-simpósio “Fundamentos e Tecnologia de Realidade 

Virtual e Aumentada” apresentado no SVR em 2006; 

3. O artigo “A Survey of Interaction in Mixed Reality Systems” apresentado no SVR em 

2006; e 

4. O artigo “A Case Study on the Development of 3D User Interfaces for Mobile 

Platforms” apresentado no SVR em 2007. 

Outro ponto a ser destacado foi a adaptação realizada com relação à usabilidade e a 

avaliações de interface, trazendo este tema para a área de MR. 

Finalmente, a principal contribuição desta dissertação apresentou uma metodologia 

para avaliação de usabilidade de aplicações de MR interativas. Este é um ponto de 

extrema importância, pois como foi dito anteriormente, estas aplicações têm se tornado 

cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, e interfaces de MR estão despontando 

como a nova geração de interfaces. No entanto, principalmente devido ao fato dessa 



Nacha Costa Bastos Capítulo 6. Conclusão  121 

tecnologia ainda ser muito nova, ainda não se tem dado a devida atenção aos usuários 

deste tipo de interface. A presente dissertação preenche esta lacuna, trazendo uma 

metodologia voltada para características como interação entre objetos reais e virtuais, e 

mobilidade do sistema e do usuário, inerentes das aplicações de MR interativas. 

6.2 Trabalhos Futuros 

Existem alguns pontos que podem estender esta dissertação, alguns deles são: 

• Um trabalho que pode ser realizado em um futuro próximo consiste em ampliar os 

casos de teste, validando mais detalhadamente a metodologia proposta nesta 

dissertação; 

• Outro trabalho a ser realizado consiste em tornar esta metodologia mais genérica, 

podendo ser usada em aplicações tanto de realidade mista quanto de realidade 

aumentada e virtual; e 

• Um trabalho interessante seria propor uma metodologia que auxilie na escolha de 

técnicas de interação para ambientes virtuais. Além disto, torná-la abrangente a ponto 

de incluir grande parte das técnicas de interação discutidas neste trabalho. Isto é de 

extremo interesse, pois seria possível escolher a técnica de interação que mais se 

adapta a uma aplicação dada apenas as características que o ambiente a ser construído 

irá ter. 
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Apêndice A - Técnicas de Manipulação 3D 

INTERACTING BY POINTING 

Bowman et al. (1999) mostraram que as técnicas de apontamento permitem ao usuário 

especificar continuamente a direção do movimento. O que significa que os usuários 

podem facilmente selecionar e manipular objetos localizados além da área de alcance 

simplesmente apontando para eles. 

O grande diferencial entre as técnicas de apontamento é definido por duas variáveis 

de projeto: a primeira é como a direção de apontamento é definida, e a segunda é o 

formato do volume de seleção. 

As técnicas interacting by pointing são abordadas nos Quadro 11, Quadro 12e 

Quadro 13. 

Quadro 11. Técnicas interacting by pointing. 

Técnicas Características 

Simple Ray-
Casting 

• O usuário aponta para um objeto com um raio virtual que define a direção do 
apontamento; 

• Em ambientes imersivos, o raio virtual pode ser preso a uma mão virtual; 
• Em ambientes desktop 3D, o raio virtual pode ser preso a um widget 3D; 
• É a técnica de seleção mais simples e eficiente a curta distância; 
• Facilidade no ato de agarrar; 
• Pode ser difícil de usar quando se deseja selecionar pequenos objetos 

localizados muito longe; 
• Não há um método simples para rotacionar um objeto no lugar; e 
• Falta um método para controlar a distância entre o objeto e o usuário. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Bowman & Hodges, 1997) 

Two-Handed 
Pointing 

• Ambas as mãos do usuário precisam estar presas a trackers; 
• Uma mão especifica a origem do raio virtual, enquanto a outra especifica 

para onde o raio está apontando; e 
• Permite interações de apontamento mais ricas e efetivas. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 12. Continuação das técnicas interacting by pointing. 

Técnicas Características 

Flashlight 

• Também conhecida como técnica “Spotlight”; 
• Substitui o raio virtual por um volume cônico, com o vértice do cone 

localizado no dispositivo de entrada; 
• Permite fácil seleção de pequenos objetos ou daqueles localizados longe do 

usuário; 
• Seleção suave; 
• Não requer precisão e exatidão no apontamento; 
• Não há ambigüidade de objetos desejados quando mais de um está localizado 

dentro do foco; 
• Dificuldade, quando há a necessidade de seleção de objetos muito próximos; 

e 
• Não é efetiva para manipulações livres com 6-DOF de objetos virtuais; 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Aperture 

• Modificação da técnica “Flashlight”; 
• Permite ao usuário controlar interativamente a abertura do volume de 

seleção; 
• Mecanismo de interação eficiente para a não ambigüidade de objetos; 
• Imita o apontar para objetos a longa distância no mundo real; 
• Imita a metáfora familiar de posicionar um cursor em cima do objeto alvo; 
• Menos desordenada que a técnica “Flashlight”; 
• Simplifica a seleção de objetos virtuais; 
• Muito usada quando um alto nível de controle é necessário; 
• Dificuldade na seleção de um único objeto de um conjunto de objetos muito 

próximos; e 
• Não é efetiva para manipulações livres com 6-DOF de objetos virtuais. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Forsberg et al., 1996) 

Image-Plane 

• É uma família de técnicas; 
• O usuário seleciona e manipula objetos 3D tocando e manipulando suas 

projeções 2D; 
• Simula o toque direto; 
• Intuitiva; 
• Fácil de selecionar; 
• A distância dos objetos 3D para o usuário pode ser diretamente controlada; 
• Dificuldade ao escolher a imagem do olho direito ou esquerdo para o uso; 
• Cansaço do braço, devido ao usuário estar constantemente com o braço 

estendido na altura do olho; 
• As mãos do usuário podem ocultar um objeto caso este esteja muito longe, ou 

seja, visivelmente muito pequeno na visão do usuário; 
• Permitem que somente objetos visíveis sejam movidos; e 
• O usuário está limitado por quão longe seu braço possa ser estendido. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Pierce et al., 1997; Pierce et al., 1999) 
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Quadro 13. Continuação das técnicas interacting by pointing. 

Técnicas Características 

Fishing-Reel 

• Permite ao usuário selecionar um objeto com a técnica do Ray-Casting, então 
trazer para perto usando um dispositivo de entrada dedicado; 

• O usuário controla a distância do objeto; 
• Separa os graus de liberdade da manipulação; e 
• Diminui a performance do usuário. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

DIRECT MANIPULATION 

É algumas vezes denominada técnica da Mão Virtual. 

Com estas técnicas o usuário pode selecionar e manipular diretamente objetos 

virtuais com as mãos. A posição e a orientação dos dispositivos de entrada são mapeadas 

na posição e orientação da mão virtual. Na maioria das vezes, um cursor 3D (modelado 

como uma mão humana) é usado para visualizar o lugar atual da entrada do usuário. 

As técnicas direct manipulation são abordadas nos Quadro 14 e Quadro 15. 

Quadro 14. Técnicas direct manipulation. 

Técnicas Características 

Simple 
Virtual Hand 

• Manipulação direta do movimento da mão do usuário para o movimento da 
mão virtual; 

• Muito intuitiva; 
• Simulação direta da interação com os objetos do dia-a-dia; e 
• Somente objetos dentro da área de alcance do usuário podem ser 

selecionados e manipulados. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 15. Continuação das técnicas direct manipulation. 

Técnicas Características 

Go-Go 

• Similar a técnica descrita acima, mas permite a mudança do tamanho do 
braço virtual; 

• Provê manipulação direta com 6-DOF de objetos, próximos ou distantes do 
usuário; 

• Permite aos usuários trazer objetos de longe ou levá-los para longe; 
• Interação uniforme dentro da área de manipulação; 
• A interação é completamente transparente para o usuário; 
• As únicas ações requisitadas são o movimento do braço e o ato de agarrar; 
• Alcance finito; 
• Altamente intuitivo (imita o comportamento humano no mundo real); 
• Facilidade no uso; 
• É complicado o posicionamento preciso à longa distância; 
• O ato de agarrar não é preciso; 
• O usuário ainda está limitado por quão longe ele pode estender suas mãos; e 
• O usuário não pode transladar objetos. 

Referências: 
(Bowman et al., 2004; Poupyrev et al.,1996; Bowman & Hodges, 1997; Pierce et 
al., 1999) 
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WORLD-IN-MINIATURE 

A técnica World-In-Miniature (WIM) é abordada no Quadro 16. 

Quadro 16. Técnica World-In-Miniature. 

Técnicas Características 

 

• Provê ao usuário um modelo em miniatura do VE, o qual é uma cópia exata 
do mesmo, mas em menor escala; 

• Facilidade ao manipular objetos, dentro ou fora da área de alcance do 
usuário; 

• Pode ser efetivamente usada em classes diferentes de UI 3D; 
• Uso intuitivo da metáfora WIM; 
• Pontos de vista múltiplos e intuitivos; 
• Múltiplas escalas para a seleção e manipulação de objetos; 
• Facilidade de manipulação e seleção de objetos a longa distância; 
• Contexto visual melhorado; 
• Remoção de oclusão e de problemas na linha de visão; 
• Aplicabilidade mais geral através de uma larga escala de domínios de 

aplicação; 
• Encolher o mundo todo em um pequeno objeto pode tornar impossível a 

seleção e manipulação de pequenos objetos; 
• Pequenos movimentos de objetos são ampliados tornando difícil o 

posicionamento preciso; 
• A desordem pode tornar difícil encontrar e selecionar o objeto desejado, já 

que o usuário não pode selecionar quais objetos deseja incluir no WIM; e 
• O WIM força o usuário a trabalhar em um único frame de referência. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Stoakley et al., 1995; Pierce et al., 1999) 
 

AGGREGATION & INTEGRATION 

É razoável dizer que nenhuma técnica de interação pode ser efetiva em todas as situações 

de manipulação. Neste contexto, têm-se duas abordagens básicas: “agregação de técnicas” 

e “técnicas de integração”. 

A primeira é um método simples de combinar várias técnicas juntas. Isto pode ser 

feito do seguinte modo: ao usuário é fornecido um mecanismo explícito de escolher a 

técnica de manipulação desejada a partir de um conjunto de possíveis opções. 

A segunda consiste em outra abordagem na qual a interface troca 

transparentemente entre técnicas de interação dependendo do contexto da tarefa atual. 

As técnicas aggregation e integration são abordadas nos . e Quadro 18. 
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Quadro 17. Técnicas aggregation & integration. 

Técnicas Características 

HOMER 

• Hand-centered Object Manipulation Extending Ray-casting; 
• A seleção é feita através da técnica de Ray-Casting e a manipulação é feita 

escalando a mão do usuário; 
• Objetos a qualquer distância podem ser selecionados com a mesma 

quantidade de esforço físico; 
• Facilidade no ato de agarrar um objeto; 
• A manipulação de objetos requer menos esforço físico; 
• Os objetos podem ser posicionados a qualquer distância do usuário; 
• Fácil de controlar a distância ao objeto; 
• Facilidade na seleção de objetos grandes e próximos; 
• Facilidade na movimentação dos objetos a uma distância constante; 
• Os usuários são mais precisos ao posicionar pequenos objetos; 
• Pode não ser efetiva quando o usuário deseja pegar um objeto localizado 

dentro da área de alcance e movê-lo para longe; 
• Funciona em uma única direção; 
• O uso da técnica de Ray-Casting torna difícil a seleção de pequenos objetos e 

impossível a seleção de objetos ocultos; 
• Restringe a manipulação de objetos ao alcance físico da mão do usuário; 
• Incômodo para trabalhar em larga escala; 
• Dificuldade na seleção de objetos distantes; e 
• Dificuldade no tempo requerido para trazer os objetos para perto ou levá-los 

para longe. 

Referências: 
(Bowman et al., 2004; Bowman & Hodges, 1997; Pierce et al., 1999; Pierce & 
Pausch, 2002) 

Scaled-World 
Grab 

• A seleção é feita através da técnica do Image-Plane, depois a interface troca 
para o modo de manipulação; 

• O mundo é automaticamente diminuído e posicionado na altura da cabeça do 
usuário toda vez que ele agarra um objeto; 

• Minimiza o trabalho do usuário para um resultado dado; 
• Funciona bem em operações à distância; 
• O movimento de objetos é fácil para o usuário controlar, predizer e entender; 
• Pode não ser efetiva quando o usuário deseja pegar um objeto localizado 

dentro da área de alcance e movê-lo para longe; e 
• Funciona em uma única direção. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Mine et al., 1997) 
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Quadro 18. Continuação das técnicas aggregation & integration. 

Técnicas Características 

Voodoo Dolls 

• Usa ambas as mãos do usuário; 
• Combina e configura as técnicas de Image-Plane e WIM; 
• Faz uso de um par de luvas pinch para permitir ao usuário trocar entre 

diferentes frames de referência; 
• Permite a manipulação de objetos de tamanho variado e a diferentes 

distâncias; 
• Permite ao usuário decidir quais objetos do VE serão usados na interação; 
• Técnica interessante e poderosa, pois permite aos usuários executar tarefas 

mais sofisticadas; 
• O usuário pode trabalhar com múltiplas escalas sem explicitamente trocar os 

modos ou mudar o tamanho; 
• Objetos visíveis ou ocultos podem ser manipulados; 
• É possível criar uma doll diretamente ou pegá-la do contexto; 
• Facilidade no posicionamento; 
• Facilidade na seleção de pequenos objetos recuperando-os do contexto; 
• Requer o uso de dois dispositivos com 6-DOF; 
• Aumenta a demanda por hardware na aplicação; 
• A aplicação direta desta técnica em um ambiente desktop 3D pode ser difícil; 
• Confusão (o objeto estava inicialmente à vista e de repente desaparece); e 
• Difícil para selecionar o contexto correto para objetos distantes e rotacionar o 

contexto na mão não-dominante. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Pierce et al., 1999; Pierce & Pausch, 2002) 

 

DESKTOP 3D MANIPULATION 

A maioria das aplicações e sistemas interativos de computação gráfica em computadores 

desktop tradicionais são usados em casa e no escritório. 

As técnicas de Manipulação Desktop 3D permitem ao usuário controlar a posição e 

a orientação 3D de objetos virtuais usando dispositivos de entrada convencionais, como 

por exemplo, mouse e teclado. Isto significa que o usuário deverá controlar DOF diferentes. 

As técnicas desktop 3D manipulation são abordadas no Quadro 19. 
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Quadro 19. Técnicas desktop 3D manipulation. 

Técnicas Características 

2D Interface 
Controls 

• Pede ao usuário para colocar diretamente os valores das coordenadas e 
ângulos dos objetos 3D desejados usando um teclado; e 

• As vantagens e desvantagens dependem dos cenários interativos. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

3D Widgets 

• A abordagem básica é colocar os controles diretamente na cena 3D junto com 
os objetos que estão sendo manipulados; 

• Cada widget é responsável por somente um pequeno conjunto de 
manipulações DOF; 

• Os widgets têm uma transição suave e fácil entre as diferentes seqüências de 
manipulação; 

• Desordem visual; 
• O usuário necessita aprender como cada widget responde à entrada do mouse; 

e 
• Exemplo de uso: Figura 33. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Virtual 
Sphere 

• O objeto 3D é envolto por uma esfera de vidro; 
• A esfera de vidro pode ser livremente rotacionada em qualquer um dos eixos 

no espaço 3D; 
• A esfera de vidro é rotacionada tocando-a com o cursor do mouse em sua 

superfície; 
• Parece natural; e 
• Os usuários sentem como se estivessem realmente rotacionando o objeto 

diretamente. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Chen et al., 1988) 

ARCBALL 
• É similar à técnica descrita acima; e 
• É a técnica de rotação 3D “matematicamente correta” projetada para o mouse. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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a b c d 
Figura 33. Ferramenta DEMEditor - técnica 3D Widgets (reimpresso com permissão do GRVM). 

A Figura 33 apresenta a ferramenta DEMEditor, uma aplicação que permite a 

visualização, manipulação e edição de superfícies 2D e 3D, construídas a partir de dados 

de sensoriamento remoto coletados por radar (Teichrieb & Kelner, 2004). Esta ferramenta 

utiliza a técnica 3D Widgets como forma de interação com um dos objetos que compõe o 

cenário, um holofote, exibido no canto inferior direito da figura. Quando o holofote é 

selecionado, o widget se torna visível, podendo ser transladado, e sua direção ou área de 

iluminação pode ser modificada. A Figura 33a ilustra o holofote apagado; a caixa branca 

ao seu redor na Figura 33b, c e d significa que o usuário selecionou o holofote e o acendeu. 

Os retângulos (Figura 33b), círculos (Figura 33c) e eixos (Figura 33d) vermelhos indicam 

que o holofote foi selecionado no modo de translação, rotação e escala, respectivamente, 

de forma que o mesmo pode ser transladado para qualquer lugar no ambiente virtual, ou 

rotacionado em alguma direção ou ainda escalado. 
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Apêndice B - Técnicas de Navegação 

TRAVEL 

Physical Locomotion 

Técnicas de locomoção física usam o esforço físico do usuário para transportá-lo através 

do mundo virtual. Slater et al. (1995) afirmaram que a habilidade de ir de um lugar a outro 

é um requisito fundamental para ações nos ambientes real e virtual. 

É também conhecido o fato que o movimento físico tem uma influência positiva nos 

níveis relatados de presença em um VE. 

As técnicas physical locomotion são abordadas nos Quadro 20 e Quadro 21. 

Quadro 20. Técnicas physical locomotion. 

Técnicas Características 

Walking 

• É simplesmente andar fisicamente através do mundo 3D; 
• Natural; 
• Promove o entendimento espacial; 
• Está se tornando mais importante especialmente em AR móvel; 
• Andar de fato não é sempre praticável ou prático devido às limitações 

tecnológicas de espaço; 
• Limitada pelas restrições tecnológicas e espaciais; e 
• O alcance do movimento do usuário é diretamente dependente da tecnologia 

de rastreamento em uso. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Mine, 1995) 

Walking in 
Place 

• Os usuários movem os pés para simular o caminhar sem realmente transladar 
seus corpos; 

• Aumenta o senso de presença; 
• As limitações com relação ao tamanho do ambiente são removidas; 
• Muito barato para implementar; 
• Algumas vezes sofre de problemas de reconhecimento de erros e fadiga do 

usuário; 
• Não captura o mesmo movimento e esforço quanto caminhar de fato; 
• Desconforto ocular; e 
• Exemplo de uso: Figura 34. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Usoh et al., 1999) 
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Quadro 21. Continuação das técnicas physical locomotion. 

Técnicas Características 

Devices 
Simulating 

Walking 

• Usa dispositivo de locomoção especial para prover um movimento e 
sentimento de caminhar real; 

• Não translada realmente o corpo do usuário; 
• O dispositivo mais usado é uma esteira comum; 
• Os dispositivos especializados de caminhar ainda são muito caros, muito 

suscetíveis a falhas mecânicas e respondem muito devagar aos movimentos 
do usuário; e 

• Os dispositivos não produzem a percepção do caminhar natural para o 
usuário. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Cycles 

• Abordagem baseada em veículo (bicicleta ou outro dispositivo de pedal); 
• É mecanicamente muito menos complexo; 
• Produz esforço significante por parte do usuário; 
• Menos efetivo em produzir uma simulação acreditável do caminhar; e 
• Os usuários têm dificuldade para fazer curvas com o dispositivo. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

 
 

Figura 34. Joaninha 3D - técnica Walking-in-Place (reimpresso com permissão do GRVM). 

Joaninha 3D é um jogo tridimensional no qual um avatar representando uma 

joaninha navega em um ambiente virtual composto por uma casa e seus arredores. 

Durante a navegação o avatar faz desenhos, deixando um rastro colorido no ambiente, 

como pode ser visto na Figura 34. Esta navegação ocorre com o usuário pisando em um 

tapete de dança, com nove regiões (sensores), que permite andar para frente, para trás, 

ficar parado, entre outros movimentos (Farias et al., 2006). 

Steering 

Aplicações para VE e várias UI para desktop 3D usam de alguma forma técnicas de 
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navegação virtual. A metáfora mais comum utilizada para este fim é o direcionamento, 

que é o controle contínuo da direção do movimento pelo usuário. O que significa que o 

usuário tem que constantemente especificar a direção de navegação absoluta (“mover ao 

longo do vetor [0,0,1] em coordenadas de mundo”) ou relativa (“mover para a minha 

direita”). 

As técnicas physical locomotion são abordadas nos Quadro 22, Quadro 23 e Quadro 

24. 

Quadro 22. Técnicas steering. 

Técnicas Características 

Gaze-Directed 

• Permite ao usuário se mover na direção (
→

g ) para a qual está olhando; 
• Em um ambiente preso a trackers, esta direção é obtida a partir da 

orientação de um tracker posicionado na cabeça do usuário; 
• Em um ambiente desktop, esta direção é ao longo do raio a partir da posição 

da câmera virtual através do centro da janela de visão; 
• Fácil de entender e controlar; 
• Os requisitos de hardware para esta técnica são modestos; 
• Direcionamento e visão estão unidos; 
• Fácil de aprender e controlar; 
• Um pouco mais exato; 
• Ideal para usuários novatos; 
• Os usuários não podem olhar em uma direção enquanto navegam em 

outra; 
• Requer muita movimentação da cabeça; e 
• Pouco confortável. 

Referências: 
(Bowman et al., 2004; Mine, 1995; Bowman & Hodges, 1997; Bowman et al., 
1997) 
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Quadro 23. Continuação das técnicas steering. 

Técnicas Características 

Pointing 

• Usa um vetor separado (
→

p ) para especificar a direção de navegação; 
• Esta direção é obtida a partir da orientação de um tracker preso à mão do 

usuário; 
• Excelente para promover a aquisição de conhecimento espacial; 
• Fornece ao usuário liberdade para olhar em qualquer direção enquanto se 

move; 
• Fornece a habilidade de mudar de direção de navegação facilmente; 
• A cabeça do usuário pode ficar relativamente mais confortável; 
• Extremamente flexível; 
• Complexa (requer que o usuário controle dois valores simultaneamente); 
• Mais cognitiva; 
• Dificuldade de aprendizado para a maioria dos usuários; 
• Ligeiramente menos precisa; e 
• Pode ser confusa para usuários novatos, que às vezes não entendem 

completamente a relação entre as orientações da mão e da navegação. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Mine, 1995; Bowman et al., 1997) 

Torso-Directed 

• Um tracker é preso ao torso do usuário (próximo à área da cintura); 
• Separa as direções de navegação e de visão; 
• Deixa o usuário com as mãos livres para realizar outras tarefas; 
• Aplicável somente em ambientes onde todos os movimentos são feitos em 

um plano horizontal; e 
• Muito difícil de apontar o torso para cima ou para baixo. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Camera-in-
Hand 

• Utilizada para navegação em VE desktops que ainda usam tracker de posição; 
• A posição e a orientação absoluta do tracker especificam a posição e a 

orientação da câmera; 
• A cena 3D é desenhada a partir da câmera; 
• Efetiva para UIs em desktops 3D; 
• A entrada é realmente 3D; 
• Pode ser confusa; 
• O usuário tem uma visão exocêntrica do espaço de trabalho; 
• A cena 3D é desenhada a partir de um ponto de vista egocêntrico; e 
• Exemplo de uso: Figura 35 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Physical Props 

• Pode ser implementada com uma variedade de props físicos; 
• Props provêem aos usuários permissões e feedback apropriados;  
• Props podem criar expectativas não-realísticas de controle real; e 
• Exemplo de uso: Figura 36. 

Referências (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 24. Continuação das técnicas steering. 

Técnicas Características 

Virtual Motion 
Controller 

(VMC) 

• O VMC consiste em uma plataforma com sensores de pressão presos 
embaixo de toda a superfície; 

• A pressão sentida aumenta à medida que o usuário se afasta do centro; 
• Deixa o usuário com as mãos livres para executar outras tarefas; 
• Permite que o usuário confie nos sentidos proprioceptivo2 e sinestésico3; 
• Facilidade de aprendizado; 
• Natural; 
• Integra direção e especificação da velocidade em um movimento único e 

fácil de entender; 
• Permite múltiplas posturas; e 
• É limitado ao movimento 2D, a menos que outra técnica seja adicionada 

para permitir o movimento vertical. 
Referências: (Bowman et al., 2004 ; Wells et al., 1996) 

Semiautomated 
• Provê restrições e regras para a movimentação do usuário; e 
• Ao usuário é permitido controlar a direção usando essas restrições. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

 

Figura 35. Meta3D - técnicas Camera-in-Hand e Grabbing the Air (reimpresso com permissão do GRVM). 

A Figura 35 exibe uma cena 3D, em Virtual Reality Modeling Language (VRML), 

visualizada em um browser utilizando o plug-in Cortona (Cortona, 2006). Este plug-in 

                                                 
2 Sensibilidade própria aos ossos, músculos, tendões e articulações, que fornece informações sobre a estática, 

o equilíbrio e o deslocamento do corpo no espaço. 

3 Relação que se verifica espontaneamente (e que varia de acordo com os indivíduos) entre sensações de 

caráter diverso, mas intimamente ligadas à aparência (i.e., determinado ruído ou som pode evocar uma 

imagem particular, um cheiro pode evocar uma cor.). 
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possui uma barra de ferramentas de navegação (lados esquerdo e inferior da figura) que, 

uma vez selecionadas (botões brancos), permitem ao usuário explorar a cena navegando 

livremente, de diferentes modos (andar, flutuar, entre outros), utilizando um mouse, por 

exemplo. A cena explorada foi gerada pela ferramenta Meta3D, que permite a construção 

de visualizações no espaço 3D (Bueno et al, 2004). 

  

Figura 36. Gran Turism OGRE - técnica Physical Props (reimpresso com permissão do GRVM). 

Gran Turism OGRE é o “demo” de um jogo usando a biblioteca OgreODE. Este 

jogo é um simulador para corridas de carro, implementado usando as bibliotecas Object-

oriented Graphics Rendering Engine (OGRE) e Open Dynamics Engine (ODE), que permite ao 

usuário controlar um carro de corrida para realizar ações simples, tais como acelerar, frear 

e girar o volante. O controle é feito usando um volante construído com um marcador 

fiducial preso em alguma superfície plana que possa ser controlada pelo usuário como um 

volante real (ver o lado direito da Figura 36). A imagem do marcador é capturada por uma 

webcam, e sua rotação é mapeada nos eixos de um joystick virtual que funciona como um 

volante. Para controlar o acelerador e o freio do carro, o usuário pode usar um tapete de 

dança e os dados gerados são mapeados nos botões do joystick virtual (Farias et al., 2006). 

Route-Planning 

As técnicas para planejamento de rotas permitem ao usuário especificar um caminho ou 

rota através do ambiente e então o usuário poderá se locomover ao longo deste caminho. 

Esta metáfora é feita em um processo de dois passos: primeiro o usuário planeja e depois o 

sistema se encarrega de executar o plano. 
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Estas técnicas também permitem ao usuário focar em outras tarefas durante o 

período real de navegação. Bowman et al. (1999) afirmaram que as técnicas de 

planejamento de rotas representam um acordo entre a técnica de apontamento permitir ao 

usuário “dirigir” enquanto que a técnica de sistema faz do usuário um “passageiro”. 

As técnicas route-planning são abordadas no Quadro 25. 

Quadro 25. Técnicas route-planning. 

Técnicas Características 

Drawing a Path 

• Simplesmente desenha o caminho desejado; 
• Permite ao usuário desenhar diretamente no ambiente 3D ou em um mapa 

2D ou 3D do ambiente; 
• Pode ser mais efetiva quando é dado ao sistema uma estrutura detalhada 

do espaço virtual; 
• É mais apropriada para um sistema baseado em caneta ou painel de toque; 
• É possível usar esta técnica em ambientes de VR imersivos; 
• O avatar deve ser mostrado na tela; e 
• Não pode ser diretamente aplicada para movimentos completamente livres 

em terceira dimensão. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Igarashi et al., 1998) 

Marking Points 
along a Path 

•  É possível colocar marcadores em localizações chave ao longo do caminho; 
• Estes marcadores podem ser posicionados diretamente no ambiente ou em 

um mapa 2D ou 3D do ambiente; 
• O usuário pode variar o nível de controle colocando mais ou menos pontos; 

e 
• O problema é o usuário saber qual caminho será seguido. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Manipulating a 
User 

Representation 

• Envolve o usuário manipular uma representação virtual dele mesmo para 
planejar uma rota; 

• A representação do usuário tem orientação e posição, então rotações e 
translações podem ser definidas; 

• Evita o problema de deslocar o foco cognitivo do usuário para frente e para 
trás a partir do mapa; e 

• Exemplo de uso: Figura 37. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Pausch et al., 1995) 
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Figura 37. Campus Virtual - técnica Manipulating a User Representation (reimpresso com permissão do 

GRVM). 

A Figura 37 apresenta a aplicação Campus Virtual da Universidade Federal de 

Pernambuco, mostrando o usuário sendo guiado por um avatar, representado por uma 

abelha, que realiza um tour pelo cenário. Para iniciar a navegação, basta clicar com o mouse 

sobre o avatar (Frery et al., 1999). 

Target-Based 

Técnicas baseadas em alvo têm dois requisitos principais. Primeiro, o objetivo do usuário é 

mover o ponto de vista para uma posição específica no ambiente. Segundo, o usuário está 

disposto a fornecer o controle do movimento real para o sistema e simplesmente 

especificar o ponto final. 

As técnicas target-based são abordadas nos Quadro 26 e Quadro 27. 

Quadro 26. Técnicas target-based. 

Técnicas Características 

Map- or WIM-
based Target 
Specification 

• O usuário manipula sua representação em miniatura; 
• Esta manipulação é na maioria das vezes feita usando a técnica virtual 

hand; e 
• O sistema deve gerar um caminho a partir da posição atual até o alvo. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 27. Continuação das técnicas target-based . 

Técnicas Características 

Zoomback 

• Usa uma metáfora do ray-casting para selecionar um objeto no ambiente, e 
então mover o usuário para a posição em frente deste objeto;  

• Retém informação sobre a posição prévia do usuário;  
• Permite ao usuário retornar à posição inicial depois de inspecionar o 

objeto alvo; e 
• Exemplo de uso: Figura 38. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Zeleznik et al., 2002) 
 

 

Figura 38. Ferramenta Vis-Petro - técnica Zoomback (reimpresso com permissão do GRVM). 

A Figura 38 apresenta o uso da técnica Zoomback para navegação por um cenário 

de planejamento de poços de petróleo, gerado pela ferramenta Vis-Petro (Barros et al., 

2006). Esta navegação é realizada escolhendo o ponto de vista desejado no botão “Sel” da 

barra de ferramentas lateral, que levará o usuário diretamente ao local definido por aquele 

ponto de vista. Esta técnica permite explorar o cenário sob diversos ângulos de 

visualização; na figura o usuário tem uma visão em perspectiva do cenário completo. 

Manual Manipulation 

As técnicas de manipulação manual para navegação são outro tipo de técnica de tarefa 

cruzada. Os outros tipos foram mostrados no Apêndice A, como por exemplo, HOMER, 

Go-Go, entre outras. 

As técnicas de manipulação manual podem ser usadas em situações onde ambas as 
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tarefas de navegação e de manipulação de objetos são freqüentes e intercaladas. 

As técnicas manual manipulation são abordadas no Quadro 28. 

Quadro 28. Técnicas manual manipulation. 

Técnicas Características 

Grabbing the 
Air 

• O mundo inteiro é visto como um objeto a ser manipulado; 
• Quando o usuário faz um gesto de agarrar em qualquer ponto do mundo e 

então move a sua mão, o mundo inteiro se move enquanto o ponto de vista se 
mantém estacionário; 

• Facilidade na implementação; e 
• Exemplo de uso: Figura 35. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Fixed-Object 
Manipulation 

• O usuário seleciona um objeto no ambiente e então faz um movimento com as 
mãos; 

• O objeto se mantém estacionário e o ponto de vista é movido relativamente 
àquele objeto; e 

• Provê uma experiência de interação suave ao combinar cenários de tarefas de 
navegação e manipulação. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

A Figura 35 apresenta a aplicação da técnica Grabbing The Air, pelo uso da 

ferramenta de navegação “Study” (botão em destaque - branco - na barra de ferramentas 

lateral esquerda) do plug-in Cortona, mencionado anteriormente. Esta ferramenta permite 

ao usuário manipular o cenário, com o mouse, como se estivesse na mão dele. A cena 

explorada foi gerada pela ferramenta Meta3D (Bueno et al., 2004). 

Travel-by-Scaling 

A técnica Travel-by-Scaling é abordada no Quadro 29. 

Quadro 29. Técnica Travel-by-Scaling. 

Técnicas Características 

 

• Permite ao usuário mudar a escala do mundo; 
• Escalar e re-escalar pode apressar o início da cybersickness ou desconforto; 
• Escalar o mundo de modo que um movimento no espaço físico corresponda a 

um movimento muito maior no espaço virtual fará o movimento do usuário 
muito menos preciso; e 

• Freqüentemente necessita de um componente de interface adicional que 
permite ao usuário mudar o valor da escala. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Viewpoint Orientation 

As técnicas de orientação do ponto de vista são especificamente projetadas para especificar 

a orientação do ponto de vista. 

As técnicas viewpoint orientation são abordadas no Quadro 30. 

Quadro 30. Técnicas viewpoint orientation. 

Técnicas Características 

Head Tracking 

• A orientação do ponto de vista é tomada por default do tracker preso na 
cabeça do usuário; 

• É o modo mais natural e direto de especificar a orientação do ponto de 
vista; e 

• Inibe olhar em volta livremente durante a movimentação. 
Referências: (Bowman et al., 2004), (Bakker et al., 1998) 

Orbital 
Viewing 

• É uma ligeira modificação do uso do tracker na cabeça; 
• Permite ao usuário permanecer focado no objeto de interesse enquanto 

especifica simultaneamente o ponto de vista relativo; 
• É particularmente efetiva para a exploração de mapas virtuais e WIMs; 
• Implementar esta técnica em uma aplicação de VE imersivo possui algumas 

complicações; 
• É vulnerável à oclusão do ponto de interesse em um mundo virtual 

densamente povoado; 
• Sintomas de doença de simulador; e 
• Usar esta técnica em ambientes com objetos solitários parece ser menos 

desconcertante para os usuários. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Koller et al., 1996) 
Nonisomorphic 

Rotation 
• Permite ao usuário ver em um display o ambiente como um todo baseado 

em rotações principais amplificadas. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

Virtual Sphere 

• As técnicas mais comuns são a Virtual Sphere e a ARCBALL; 
• Ambas as técnicas são usadas de pontos de vista exocêntricos e 

egocêntricos; e 
• Para mais detalhes veja o Quadro 13. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

Velocity Specification 

A técnica Velocity Specification é abordada no Quadro 31. 
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Quadro 31. Técnica Velocity Specification. 

Técnicas Características 

 
• Permite ao usuário controlar a velocidade de várias maneiras; 
• Controlar a velocidade adiciona complexidade à interface; e 
• Diminui a precisão de movimentos. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

Integrated Camera Controls for Desktop 3D Environments 

A técnica Integrated Camera Controls é abordada no Quadro 32. 

Quadro 32. Técnica Integrated Camera Controls. 

Técnicas Características 

 
• Deve prover um mapeamento entre entrada 2D e os movimentos da câmera 

com 6-DOF; e 
• Existem diferentes abordagens. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

WAYFINDING 

Environment Design 

O projeto de ambiente se relaciona com a construção do ambiente. Baseado no papel do 

conhecimento espacial da tarefa de “wayfinding”, projetistas de ambiente têm interesse, 

eles mesmos, em desenvolver uma metodologia de projeto focada na organização do 

ambiente e no uso do mapa (Darken & Sibert, 1996). 

As técnicas environment design são abordadas no Quadro 33. 

Quadro 33. Técnicas environment design. 

Técnicas Características 
Legibility 

Techniques 
• Permitem ao usuário obter rapidamente um entendimento do ambiente; e 
• É feito simplesmente a partir dos seus elementos estruturais básicos. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
Real-World 

Design Principles 
• São freqüentemente usados para ajudar a distinguir entre elementos 

estruturais. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

 

Sugestões Artificiais 

É simplesmente a adição de ajuda artificial. Sugestões artificiais podem ser colocadas 
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diretamente no ambiente ou providas ao usuário como uma ferramenta. 

As técnicas artificial cues são abordadas no Quadro 34. 

Quadro 34. Técnicas artificial cues. 

Técnicas Características 

Maps 
• Um mapa é uma potente ferramenta para aquisição de conhecimento 

espacial; e 
• Mapas em UI 3D podem ter problemas direcionais. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Compasses 
• Uma bússola pode também prover dicas direcionais; e 
• A maioria dos usuários em UI 3D não tem familiaridade com métodos 

efetivos para informação do uso da bússola. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

Signs 

• Sinais são usados extensivamente em ambientes do mundo real para prover 
conhecimento espacial e direção; 

• Pode ser extremamente efetivo por causa do seu direcionamento; e 
• Pode também se tornar confuso em ambientes complexos. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
Reference 

Objects 
• São objetos que têm um tamanho bem conhecido; e 
• Ajudam na estimativa de tamanho e distância. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
Artificial 

Landmarks 
• Devem ser adicionados em qualquer ambiente para dar suporte a tarefas de 

“wayfinding” do usuário. 
Referências (Bowman et al., 2004) 

Trails 
• Podem ser incluídos como uma ajuda artificial; e 
• Ajuda o usuário a revisitar seus passos em um ambiente ou quais partes do 

mundo têm sido visitadas. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

Audio and 
Olfatory cues 

• São outras dicas artificiais. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Apêndice C - Técnicas de Controle de Sistemas 

GRAPHICAL MENUS 

A incorporação de menus e toolboxes em VE é um importante caminho para adicionar 

funções na aplicação. Menus permitem ao usuário executar operações que podem ser 

difíceis para especificar usando interação direta (Mine, 1995). 

Menus são usados, por exemplo, para comando de edição, iniciar seqüências de 

janelas de diálogo, mudar o modo de interação entre outras funcionalidades. Menus são 

extremamente comuns em GUI 2D, e possuem diversas formas, incluindo pull-down, pop-

up, baseados em paleta e menus sensíveis a contexto (Bowman & Wingrave, 2001). Os 

menus gráficos para UI 3D são o equivalente 3D para estes menus 2D. 

As técnicas graphical menu são abordadas nos Quadro 35 e Quadro 36. 

Quadro 35. Técnicas graphical menus. 

Técnicas Características 

Adapted 2D 

• São adaptações simples de seus correspondentes 2D; 
• Funcionam basicamente do mesmo modo que em desktops; 
• Estilo de interação familiar; 
• Podem ocultar o ambiente; 
• Os usuários podem ter problemas em encontrar o menu ou selecionar itens 

dentro dele usando uma técnica de seleção 3D; e 
• Exemplo de uso: Figura 39. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

1-DOF 

• É freqüentemente preso à mão do usuário; 
• Os itens do menu são arranjados em um padrão circular ao redor da mão do 

usuário; 
• Facilidade no uso; 
• Os itens do menu podem ser selecionados rapidamente; e 
• Este menu fornece um acesso e uso rápido. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

3D Widgets 

• A funcionalidade de um menu é movida para um objeto no ambiente 3D; 
• Geometria e funcionalidade são fortemente unidas; 
• Estes comportamentos podem ser definidos usando controle complexo e 

técnicas de entrada do usuário; 
• Widgets podem ser rapidamente prototipados, modificados e combinados em 

sistemas mais complicados; e 
• Integração junto com a aplicação permite formas mais ricas de interação e 

feedback. 
Referências: (Bowman et al., 2004; Conner et al., 1992) 
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Quadro 36. Continuação das ténicas graphical menus. 

Técnicas Características 

TULIP 

• Three-Up, Labels In Palm; 
• Atribui itens do menu em diferentes dedos; 
• O sistema pode interpretar um toque entre um dedo qualquer e o polegar da 

mesma mão como uma seleção do menu; 
• Moderadamente eficiente; 
• Confortável; 
• Facilidade no uso; 
• Feedback de cor; e 
• Faz uso de ambas as mãos. 

Referências: (Bowman et al., 2004; Bowman & Wingrave, 2001) 
 

 

Figura 39. mivaDesk - técnica Adapted 2D Menus (reimpresso com permissão do GRVM). 

A Figura 39 mostra a utilização de menus adaptados para um cenário 3D. Neste 

caso, o usuário pode utilizar o menu como está habituado a fazê-lo em aplicações 2D, para 

diversas tarefas de manipulação de arquivos em um cenário 3D. A figura apresenta um 

menu da aplicação mivaDesk (Teichrieb et al., 2006). 



Nacha Costa Bastos Apêndice C. Técnicas de Controle de Sistemas  160 

VOICE COMMANDS 

As técnicas voice commands são abordadas no Quadro 37. 

Quadro 37. Técnicas voice commands. 

Técnicas Características 

Speech 
Recognition 

• É tipicamente usada para edição de comandos únicos para o sistema; 
• Variabilidade do orador; 
• Independência do orador; e 
• Variabilidade do canal (barulho, rede de telefonia ou microfone). 

Referências: (Bowman et al., 2004; McTear, 2002) 

Spoke Dialogue 
System 

• Foca em promover um discurso entre o usuário e o sistema; 
• Variabilidade do orador; 
• Tamanho do vocabulário; 
• Independência do orador; 
• Fala continuada; 
• Fala de conversação espontânea; e 
• Variabilidade do canal (barulho, rede de telefonia ou microfone). 

Referências: (Bowman et al., 2004; McTear, 2002) 
 

GESTURAL COMMANDS 

Gestos são uma das primeiras técnicas de controles de sistema para VE e outros ambientes 

3D. 

As técnicas gestural commands são abordadas no Quadro 38. 

Quadro 38. Técnicas gestural commands. 

Técnicas Características 

Gesture 
• Pode ser usado como entrada de gesticulação espontânea, gestos de mímica e 

gestos simbólicos; e 
• Pode implicar em mais aprendizado por parte do usuário. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Posture 
• Pode usar como entrada linguagem de sinais e posturas simbólicas; e 
• Exemplo de uso: Figura 40. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Figura 40. Técnica Postura (cortesia GRVM). 

A Figura 40 mostra o usuário vestindo uma luva de dados e usando alguns padrões 

de postura (mão aberta, mão fechada e OK, respectivamente) para realizar tarefas. 

TOOLS 

Várias aplicações 3D usam dispositivos familiares na interação tridimensional com o 

objetivo de aumentar a usabilidade. Ferramentas (nome dado a esses dispositivos) em UI 

3D provêem uma técnica simples e intuitiva para mudar o modo de interação: selecionar 

uma ferramenta apropriada. 

As técnicas tools são abordadas no Quadro 39. 

Quadro 39. Técnicas tools. 

Técnicas Características 

Physical 
• É uma coleção de props; 
• TUI fazem uso de objetos do mundo real para executar ações em um VE; e 
• Combina representação e controle. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Virtual 
• É similar à técnica acima; e 
• Não tem instanciação física. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

MULTIMODAL SYSTEM CONTROL TECHNIQUE 

A técnica multimodal system control é abordada no Quadro 40. 



Nacha Costa Bastos Apêndice C. Técnicas de Controle de Sistemas  162 

Quadro 40. Técnica multimodal system control. 

Técnicas Características 

 

• Combina múltiplas streams de entrada; 
• Vantagem em decomposição; 
• Redução de erros; 
• Correção; 
• Flexibilidade; 
• Comportamento complementar; e 
• Recursos de controle mental. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Apêndice D - Técnicas de Entrada Simbólica 

KEYBOARD-BASED 

As técnicas baseadas em teclado usam um teclado físico ou então são baseadas em uma 

metáfora de teclado. Bowman et al. (2002) afirmaram em sua pesquisa que apesar de todos 

os problemas que estas técnicas podem ter, exatidão e eficiência na entrada de texto 

aumentam a utilidade de um sistema para VE. 

Deve ser lembrado ainda que feedback háptico é um componente importante no uso 

do teclado. Em outras palavras, se é praticável o uso de botões físicos ou ainda localizar as 

teclas virtuais em uma superfície física. 

As técnicas keyboard-based são abordadas nos Quadro 41 e Quadro 42. 

Quadro 41. Técnicas keyboard-based. 

Técnicas Características 

Miniature 

• Miniatura de um teclado tradicional; 
• Pode reter o layout familiar QWERTY; e 
• O teclado geralmente não é grande o bastante para permitir teclar com todos 

os dedos. 
Referências: (Bowman et al., 2004) 

Low Key-
Count 

• Usa o layout padrão de teclas em um teclado numérico de telefone; 
• Preciso; 
• Facilidade no uso; e 
• Pode ser um pouco ineficiente. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Chord 

• É um dispositivo de entrada físico; 
• Faz uso de muitas teclas; 
• Entrada simbólica com uma única mão; 
• Os usuários necessitam de treinamento para se tornar proficientes com este 

teclado; 
• Baixa performance; e 
• Grande número de erros. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 42. Continuação das técnicas keyboard-based. 

Técnicas Características 

Pinch 

• Um simples toque entre o polegar e outro dedo qualquer da mesma mão 
representa uma tecla pressionada por este dedo; 

• Pode reter o layout familiar QWERTY; 
• Facilidade de aprendizado; 
• Confortável de usar; 
• Usuários podem digitar eficientemente; 
• Útil; 
• Devagar; e 
• Deliberado. 

Referências (Bowman et al., 2004; Bowman et al., 2002b) 

Soft 

• Dispositivo virtual implementado inteiramente em software; 
• O usuário pressiona uma tecla virtual ao invés de teclas físicas; 
• Pode ser facilmente reconfigurado para layouts ou alfabetos diferentes; 
• Não requer um dispositivo de entrada especializado; 
• Limitado a um único ponto de entrada; 
• Feedback háptico passivo; e 
• Exemplo de uso: Figura 41. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

 

Figura 41. mivaDesk - técnica Teclado Soft (reimpresso com permissão do GRVM). 

A Figura 41 mostra um teclado virtual que aplica a técnica de interação Teclado Soft 

para entrada de texto na aplicação mivaDesk (Teichrieb et al., 2006). O usuário interage 

com o mesmo simulando o toque nas teclas de um teclado convencional colocando o 

cursor controlado por um tracker sobre a tecla virtual desejada e fazendo uma postura de 

seleção com a luva. 
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PEN-BASED 

Plataformas de computação móveis usam entrada baseada em caneta na qual o usuário 

escreve caracteres, símbolos ou outros gestos com uma caneta/apontador no dispositivo. 

Algumas técnicas têm sido aplicadas em UI 3D. 

As técnicas pen-based são abordadas no Quadro 43. 

Quadro 43. Técnicas pen-based. 

Técnicas Características 
Pen-Stroke 

Gesture 
Recognition 

• Reconhece um movimento de caneta; e 
• Um stroke por caractere ou múltiplos caracteres com um único stroke. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Unrecognized 
Pen Input 

• Tinta digital; 
• Desenha o stroke real da caneta, como se a caneta estivesse escrevendo 

com tinta digital; 
• É lida somente por outras pessoas; e 
• Muito difícil de editar. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

GESTURE-BASED 

Técnicas baseadas em gestos tiram vantagem da postura da mão, posição, orientação e 

movimento, em outras palavras gestos. Pode ser ainda um poderoso método de entrada 

requisitando apenas uma mão do usuário. 

As técnicas gesture-based são abordadas nos Quadro 44 e Quadro 45. 

Quadro 44. Técnicas gesture-based. 

Técnicas Características 

Sign Language 

• É incrivelmente descritiva; 
• Permite aos usuários falar muito rapidamente; 
• Somente uma pequena porcentagem da população conhece esta 

linguagem; e 
• O sistema da rede neural de reconhecimento deve ser treinado. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 

Numeric 
Gestures 

• Usa os dedos para representar números; 
• É praticamente universal; 
• Pode ser executada com uma ou duas mãos; e 
• Exemplo de uso: Figura 40a. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 45. Continuação das técnicas gesture-based. 

Técnicas Características 
Instantaneous 

Gestures 
• Os dispositivos podem também prover gestos limitados. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
 

A Figura 40a mostra um usuário, vestindo uma luva de dados, mostrando o 

número 5 com a mão (mão com os cinco dedos levantados), consistindo em um gesto 

numérico que pode ser interpretado pela aplicação como uma ação específica. 

SPEECH-BASED 

McTear em seu survey (2002) afirmou que as aplicações como ditado de voz e controle de 

dispositivos usando comandos de voz estão aparecendo no mercado, e há um aumento no 

número de companhias de software e telecomunicações que estão procurando incorporar 

tecnologias de fala nos seus produtos. 

A fala tem um importante papel nas interfaces de usuários em VE, mas isto deve ser 

baseado nas suas características desejáveis (mãos livres, eficiência e descrição) ao invés de 

simplesmente no seu naturalismo. A fala não provê a solução perfeita para todo cenário de 

entrada simbólica, especialmente aqueles nos quais precisão e strings semi-randômicas são 

requeridas (Bowman et al., 2002a). 

A fala pode ser muito útil para pequenas expressões e anotações, mas pode também 

levar a problemas de correção de erros, frustração e autoconsciência dos usuários. 

As técnicas speech-based são abordadas nos Quadro 46 e Quadro 47. 

Quadro 46. Técnicas speech-based. 

Técnicas Características 

Single-Character 
Speech 

Recognition 

• O usuário deve dizer cada caractere ou símbolo explicitamente; 
• Exatidão no reconhecimento é próxima de 100%; 
• Os usuários percebem que sua performance é lenta; e 
• É entediante soletrar as palavras. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
Whole-World 

Speech 
Recognition 

• Reconhece a lexicografia das palavras ou frases; e 
• Aumenta o número de erros. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Quadro 47. Continuação das técnicas speech-based. 

Técnicas Características 

Unrecognized 
Speech Input 

• Voz digital; 
• A anotação de áudio é persistente; e 
• É ouvida somente por outras pessoas. 

Referências: (Bowman et al., 2004) 
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Apêndice E - Resultados do Uso da Metodologia 

Neste apêndice encontram-se as avaliações formativa e sumativa realizadas sobre a 

aplicação mivaDesk, em sua totalidade. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA 

Aqui são apresentados todos os flowcharts gerados pela análise das interfaces do estudo de 

caso do mivaDesk. 

 

Figura 42. Flowchart da aplicação. 

 

Figura 43. Flowchart da interface de transferência de arquivos. 
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Figura 44. Continuação do flowchart da interface de transferência de arquivos. 
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Figura 45. Flowchart da interface de visualização de arquivos. 

 

Figura 46. Flowchart da interface do teclado. 
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Figura 47. Flowchart da interface do menu. 

cancelar

reiniciar

desligar

OU
início

 

Figura 48. Flowchart do desligamento (subfunção do menu principal). 
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Figura 49. Flowchart da interface do calendário. 

 

Figura 50. Flowchart da interface do telefone. 
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Figura 51. Flowchart da interface da agenda de contatos. 
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Figura 52. Continuação do flowchart da interface da agenda de contatos. 
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Figura 53. Continuação do flowchart da interface da agenda de contatos. 

 

Figura 54. Flowchart da interface da agenda de compromissos. 
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Figura 55. Continuação do flowchart da interface da agenda de compromissos. 
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Figura 56. Continuação do flowchart da interface da agenda de compromissos. 

AVALIAÇÃO SUMATIVA 

Na segunda parte da avaliação sumativa os erros foram listados e organizados em ordem 
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alfabética: 

1. Ativação do teclado em momentos desnecessários; 

2. Botões duplicados na interface de transferência de arquivos; 

3. Botão delete nas janelas de inserção e edição; 

4. Bug no sistema de “day notes” na interface da agenda; 

5. Compromisso funciona igual a aniversário; 

6. Display de ano e dias no calendário; 

7. Falta botão de minimizar; 

8. Falta de confirmações para atividades de exclusão (opção de cancelar); 

9. Falta de confirmação para edição de arquivos (opção de cancelar); 

10. Forma do menu; 

11. Forma do telefone; 

12. Gestos executados no vazio para mudanças de mês e ano no calendário; 

13. Ícones do menu inicial; 

14. Impossibilidade de clicar e arrastar na interface de transferência de arquivos; 

15. Necessidade de acesso ao menu para fechar aplicações; 

16. Seleção de arquivos nas janelas da interface de transferência; e 

17. Troca do símbolo “-” por “x” na interface de desligamento. 

Na terceira parte da avaliação houve a preparação de uma tabela com as 

pontuações para cada um dos erros relacionados de acordo com os critérios que foram 

definidos anteriormente (ver Seção 5.2). 
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Tabela 3. Tabela de pontuação dos erros. 

Erro (nº) Comprometimento Freqüência Natureza Implementação Total 

01 0 2 1 1 6 

02 2 1 2 2 10 

03 1 1 1 1 6 

04 2 1 2 2 10 

05 0 1 2 1 5 

06 1 1 2 2 8 

07 1 1 1 1 6 

08 1 2 2 0 8 

09 1 2 2 0 8 

10 0 1 2 2 6 

11 0 1 2 2 6 

12 2 1 1 1 8 

13 0 1 2 1 5 

14 1 1 1 1 6 

15 1 1 1 2 7 

16 2 1 1 1 8 

17 0 1 1 0 3 

 

Por último foi construída uma lista de prioridades de acordo com a pontuação da 

tabela acima. 

1. Bug no sistema de “day notes” na interface da agenda; 

2. Botões duplicados na interface de transferência de arquivos; 

3. Display de ano e dias no calendário; 

4. Seleção de arquivos nas janelas da interface de transferência; 

5. Falta de confirmações para atividades de exclusão (opção de cancelar); 

6. Falta de confirmação para edição de arquivos (opção de cancelar); 

7. Gestos executados no vazio para mudanças de mês e ano no calendário; 

8. Impossibilidade de clicar e arrastar na interface de transferência de arquivos; 

9. Necessidade de acesso ao menu inicial para fechar aplicações; 

10. Ativação do teclado em momentos desnecessários; 

11. Falta botão de minimizar; 
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12. Botão delete nas janelas de inserção e edição; 

13. Compromisso funciona igual a aniversário; 

14. Forma do menu; 

15. Forma do telefone; 

16. Ícones do menu inicial; e 

17. Troca de símbolo “-” por “x” na interface de desligamento. 
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