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RESUMO 

Recentemente a transformação no design das interfaces entre homem e o computa-
dor e sua aplicação nos dispositivos móveis vem mudando a maneira com que pes-
soas no mundo inteiro pensam e agem. O recente uso integrado de tecnologias co-
mo a Computação Móvel, a Inteligência Artificial e o Reconhecimento de Imagens 
aliam-se a essa revolução na usabilidade dos dispositivos móveis para permitir uma 
compreensão melhor do mundo real. A Realidade Aumentada está inserida neste 
contexto. Ela permite que as pessoas usem objetos familiares, de seu cotidiano, 
aumentando a percepção desses objetos através da superposição de elementos que 
os ligam ao mundo virtual. Ao invés de imergir as pessoas em um mundo artificial 
criado virtualmente como é o caso da Realidade Virtual, a Realidade Aumentada tem 
como objetivo modificar objetos e cenas do mundo físico provendo-os 
de capacidades de informação e comunicação. Este estudo tem como objetivo de-
monstrar o uso da Realidade Aumentada como um novo patamar de interface ho-
mem-máquina integrada ao uso dessas novas tecnologias. Com a Realidade Au-
mentada, abre-se um caminho para simplificar a percepção e aumentar a compreen-
são da mente humana frente ao dilúvio de informações que cerca os sentidos no 
mundo moderno. Para isso, o presente trabalho apresenta uma abordagem para o 
desenvolvimento de aplicações de Realidade Aumentada focada nas técnicas da 
Engenharia de Usabilidade. O caso de uso apresentado é o de uma aplicação para 
leitura de rótulos nutricionais em embalagens de produtos alimentares. A complexi-
dade das informações nutricionais aliada a vários outros tipos de informações já e-
xistentes nos rótulos das embalagens de produtos alimentares leva à situação atual, 
em que mesmo profissionais de saúde como médicos e nutricionistas muitas vezes 
têm dúvidas na interpretação das mesmas. Tais informações são apresentadas mui-
tas vezes de modo pouco claro, misturando aspectos de marketing e regulamenta-
ções de legislações pertinentes, levando inclusive a falhas na avaliação dos riscos 
em questões de saúde e de nutrição, como por exemplo a presença de alergênicos 
nos alimentos. A abordagem utilizada, baseada em paralelismo das fases de design 
e de desenvolvimento, design centrado no usuário seguindo guidelines específicas 
para Realidade Aumentada e uso de testes de usabilidade o mais cedo possível, 
resultou em uma evolução rápida do desenvolvimento da aplicação e permitiu a utili-
zação plena dos conceitos fundamentais da Realidade Aumentada com o objetivo de 
enriquecer a qualidade das informações e diminuir as barreiras para a compreensão 
de questões relevantes presentes no mundo real. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Palavras-chaves: realidade aumentada, realidade virtual, interface homem-

máquina, usabilidade, engenharia de usabilidade e reconhecimento de ima-

gens. 

ABSTRACT 

Recently the transformation in the design of interfaces between man and computer 
and its application in mobile devices has been changing the way people in the world 
think and act. The recent integrated use of technologies such as Mobile Computing, 
Artificial Intelligence and Image Recognition combine with this revolution in the usa-
bility of mobile devices to enable a better understanding of the real world. Augmented 
Reality is inserted in this context. It allows people to use familiar objects from their 
everyday life, increasing the perception of these objects through the superposition of 
elements that connect them to the virtual world. Instead of immersing people in an 
artificial world created virtually as is the case of Virtual Reality, Augmented Reality 
aims to modify the perception of objects and scenes of the physical world by provid-
ing them with information and communication capabilities.. This study aims to 
demonstrate the use of Augmented Reality as a new level of man-machine interface 
integrated with the use of these new technologies. With Augmented Reality, a way is 
opened to simplify the perception and increase the understanding of the human mind 
in the face of the flood of information that surrounds the senses in the modern world. 
For this, the present work presents an approach for the development of applications 
of Augmented Reality focused on the techniques of Usability Engineering. The use 
case presented is an application for reading nutritional labels in food packaging. The 
complexity of nutritional information coupled with many other types of information 
already on food packaging labels leads to the current situation in which even health 
professionals such as doctors and nutritionists often have doubts about their interpre-
tation. Such information is often presented in a rather unclear fashion, mixing market-
ing aspects and regulations of relevant legislation, resulting in failures in the risk as-
sessment of health and nutrition issues, such as the presence of allergens in food 
products. The approach used, based on parallelism of the design and development 
phases, user-centered design following guidelines tailored to Augmented Reality and 
use of usability tests as early as possible, resulted in a rapid evolution of the applica-
tion development and allowed the full use of the fundamental concepts of Augmented 
Reality with the purpose of enriching the quality of the information and reducing the 
barriers to the understanding of relevant issues present in the real world. 

Key words: Augmented reality, virtual reality, man-machine interface, usability, 

usability engineering and image recognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem como objetivo descrever o tema do trabalho, as 

motivações para desenvolvê-lo, a proposta para a pesquisa, objetivos e metas 

e a estrutura do trabalho a ser desenvolvido. 

Embora conhecida e estudada por mais de 20 anos, as áreas da Re-

alidade Virtual (RV) e da Realidade Aumentada (RA) expandiram seus horizon-

tes significativamente nos últimos anos com o aparecimento de aplicações, 

dispositivos e casos de uso concretos que chegaram à população em geral pe-

la primeira vez [1]. 

A Realidade Aumentada em especial é considerada diferente da 

Realidade Virtual por misturar elementos virtuais ao mundo real, aumentando 

de alguma forma a percepção humana desta realidade [2] [3]. A RA adiciona 

em tempo real uma sobreposição digital acima do ambiente real através da in-

serção de diversos tipos de objetos como elementos gráficos, vídeos, textos, 

etc. visíveis através de um dispositivo como um celular, um óculo especial, etc. 

[2]. 

A RA pode ser aplicada a muitos segmentos - entretenimento, jogos, 

educação, design, marketing, arquitetura, vendas, comércio, saúde, etc. 

Com uma tecnologia tão revolucionária, é importante mostrar o po-

tencial de aplicação da RA tendo como campo de atuação segmentos com ne-

cessidades agudas específicas, como por exemplo dentro da área da Saúde e 

Nutrição. 

Assim sendo o tema deste trabalho está focado na construção e uso 

de uma aplicação de Realidade Aumentada que tem como objetivo reconhecer 

informações nos rótulos nas embalagens de produtos alimentares industrializa-

dos. Esta aplicação apresenta um conjunto visual de elementos que explicitam 
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de maneira simples a presença de ingredientes, tais como alergênicos e outros 

componentes, que podem ser prejudiciais para pessoas com diversos tipos de 

restrições alimentares como alérgicos, intolerantes, diabéticos, etc. 

A partir da construção deste caso de uso, o trabalho também foca 

nos aspectos de evolução da usabilidade da interface entre o dispositivo e as 

pessoas possibilitada pelo uso da Realidade Aumentada. 

1.1 MOTIVAÇÕES 

Desde sua invenção, seres humanos começaram a usar computado-

res para interpretar e processar de alguma forma informações do mundo real. 

Eles tiveram que aprender a usar e interagir com sistemas computacionais que 

só entendiam entradas padronizadas através de um conjunto de instruções 

numéricas ou simbólicas, produzindo saídas também padronizadas [102]. A 

evolução da interface homem-máquina permitiu níveis cada vez mais comple-

xos de abstração fossem atingidos e que o uso dos computadores se tornasse 

ubíquo na forma de dispositivos móveis inteligentes como os celulares atuais. 

Da mesma forma o aumento do poder computacional dos processadores assim 

como o avanço dos algoritmos de interpretação das informações permitiu que 

cada vez mais a interação entre o homem e o computador se aprimorasse. Es-

sa interação, mesmo com os dispositivos modernos, ainda requer vários pas-

sos para que um ser humano explique o que quer e para que o computador 

retorne a resposta desejada [4]. 

Em um mundo ideal, espera-se que não só os computadores mate-

rializados hoje como dispositivos pequenos e móveis possam entender a lin-

guagem humana ("ouvir"), como teriam como perceber ("ver") o mundo real de 

maneira similar aos humanos [104]. A partir daí os dispositivos poderiam res-

ponder ("falar") e mostrar o resultado de suas respostas como interpretações 

do mundo real. 
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Os avanços mais recentes nos algoritmos de aprendizagem automá-

tica ou aprendizado de máquina (em inglês: machine learning), reconhecimento 

de voz, sintetização de fala e visão computacional, começam a chegar perto 

dessas metas. Entretanto para construir uma resposta que seja real para o dis-

positivo e que interprete de alguma forma o mundo real, é necessário que os 

computadores possam expor suas respostas virtuais interagindo de alguma 

forma com o mundo real. Esse é o uso almejado para a Realidade Aumentada 

como novo paradigma na interface homem-máquina [4]. 

No mundo moderno a quantidade e a complexidade das informações 

constantemente apresentadas aos sentidos humanos extrapolam em muito a 

velocidade de captação e a capacidade de compreensão dessas informações, 

hoje expostas segundo a segundo aos sentidos [5]. Por isso a importância de 

prever o uso de tecnologias, como os sistemas de Realidade Aumentada, onde 

a interface virtual permite uma comunicação mais avançada e ao mesmo tem-

po mais intuitiva, simplificando a interação humana com os objetos reais e com 

a overdose de informações trazidas por estes. 

Com tal objetivo, este trabalho tem como motivação descrever o po-

tencial uso da Realidade Aumentada para interpretar, explicar e simplificar in-

formações hoje presentes no mundo real cotidiano que mesmo tendo elevada 

importância, não são percebidas ou entendidas perfeitamente. 

Para isso, esse trabalho descreve uma pesquisa sobre potenciais 

usos da Realidade Aumentada para tornar o mundo real, hoje abarrotado com 

enorme quantidade de informações complexas, mais simples e inteligível. 

Como caso de uso, se apresentará uma aplicação da Realidade Au-

mentada no segmento da Saúde e Nutrição: a leitura de rótulos de informações 

nutricionais em embalagens de produtos alimentares. O processo aparente-

mente simples da leitura de rótulos nutricionais dos alimentos pode ser atual-

mente uma questão de saúde que implica em um risco mortal para a pessoa 

comum, no caso desta pessoa ter alergias alimentares ou restrições similares 

que possam levar ao risco a partir da ingestão daquele produto. 
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Uma legislação com objetivo de explicitar as informações sobre aler-

gênicos nos rótulos de alimentos industrializados foi implantada no Brasil pela 

ANVISA através da RDC Nro. 26, de 2 de julho de 2015 [6], que passou a 

ter obrigatoriedade para todos os produtos alimentares industrializados a partir 

de julho de 2016. Mesmo assim, a complexidade dessas informações aliada à 

quantidade de informações já existentes nos rótulos das embalagens de produ-

tos alimentares, muitas vezes pouco claras e misturando aspectos de marke-

ting e regulamentações anteriores de legislações pertinentes, leva à situação 

atual em que mesmo profissionais de saúde como médicos e nutricionistas têm 

dúvidas quanto a diversas questões relacionadas com os ingredientes usados 

na fabricação dos alimentos bem como seus riscos em questões de saúde e de 

nutrição. 

1.2 OBJETIVOS E METAS 

O presente trabalho apresenta uma abordagem para o desenvolvi-

mento de aplicações de Realidade Aumentada focada principalmente nas téc-

nicas da Engenharia de Usabilidade. 

Este trabalho apresenta a ideia da construção de uma aplicação da 

tecnologia de Realidade Aumentada para levar informações mais claras a pes-

soas com restrições alimentares, em especial alergias, a partir do reconheci-

mento de marcas, nomes e rótulos de produtos, e da exposição de informações 

possivelmente obscuras nos rótulos e nas informações nutricionais dos mes-

mos. 

O caso de uso de identificação e enriquecimento das informações de 

embalagens de produtos comerciais com a realidade aumentada é uma das 

possibilidades de aplicações esperadas neste campo [7]. 
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O reconhecimento de que os dispositivos móveis (como celulares), 

ou de uso pessoal (como relógios),  trarão uma imersão cada vez maior no 

mundo virtual e possibilitarão a mistura cada vez maior de elementos do mundo 

virtual no mundo real, é patente em trabalhos de muitos pesquisadores de ino-

vações tecnológicas [8]. 

A RA não é apenas uma tecnologia inovadora que atualmente evolui 

rapidamente. Ela tem o potencial de se tornar a nova forma de interação do 

usuário com o mundo real, nos levando-se à abstração da complexidade do 

mundo real onde as "janelas de informação" estão carregadas pela quantidade 

e complexidade do conteúdo constantemente apresentado aos sentidos [9, p. 

13, p. 14]. A RA oferece uma experiência altamente intuitiva ao proporcionar 

uma maneira personalizada de simplificar, ressaltar e explicar conteúdos do 

mundo real transformados em dados digitais (informação) sobre o que é de 

maior interesse ao usuário [10]. 

Por exemplo, no cenário escolhido neste trabalho, os usuários que 

por questões de saúde ou escolha própria, vivem o desafio de uma dieta nutri-

cional, precisam obter de forma rápida informações claras a partir do processo 

de leitura dos informes contidos nas embalagens dos produtos alimentares, 

notadamente as informações nutricionais, hoje apresentadas de forma comple-

xa, obscura e pouco intuitiva. A aplicação descrita obtém conhecimento através 

da câmera com base no que os usuários veem (onde apontam a câmera do 

dispositivo) e não como resultado de inserir uma sequência de texto no campo 

de um navegador, enviar a solicitação para uma pesquisa para um motor de 

busca e receber uma resposta aberta que pode levar a mais perguntas e dúvi-

das. 

Além disso, deseja-se expor uma visão dos potenciais usos e de co-

mo as aplicações deste tipo podem impactar a vida de grande número de pes-

soas, em um futuro próximo. 

Desta maneira este trabalho não apenas mostrará o uso da RA em 

uma aplicação na área de Saúde e Nutrição, atendendo uma necessidade  
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premente de parte significativa da população, mas também apontará os cami-

nhos potenciais onde a evolução da interface entre o virtual e o real pode sim-

plificar e melhorar a vida cotidiana das pessoas, tornando esse tipo de solução 

o próximo passo de evolução para a interação homem-máquina. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Os próximos capítulos apresentam os tópicos detalhados a seguir: 

 

1. Conceitos e Fundamentação Teórica - este capítulo apresenta conceitos 

fundamentais para o bom entendimento do restante do trabalho, como 

por exemplo, conceitos e definições da realidade aumentada e engenha-

ria de usabilidade. 

2. Trabalhos Relacionados - este capítulo apresenta trabalhos relacionados 

com o tema desenvolvido e lista pontos importantes destes trabalhos uti-

lizados durante o desenvolvimento do estudo atual, como por exemplo 

guidelines [guias de uso] para o design de aplicações de Realidade au-

mentada. 

3. Metodologia - este capítulo discorre sobre os métodos e tecnologias u-

sados no desenvolvimento da aplicação objeto deste trabalho, listando 

os frameworks e SDKs1 para o desenvolvimento de Realidade Aumen-

tada estudados, os critérios da escolha do framework utilizado pela apli-

cação desenvolvida, as questões de design da interface da aplicação e 

os tipos de testes de usabilidade utilizados. 

4. Estudo de Caso: Uso de RA para Leitura de Rótulos Nutricionais de Ali-

mentos - este capítulo descreve a aplicação de RA desenvolvida como 

                                            
1
 Frameworks ou SDKs -  são bibliotecas de componentes de software interconectados desti-

nados a prover soluções para um conjunto de problemas determinados [101]. 
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objeto deste estudo, descrevendo o objetivo da aplicação, o problema 

que a aplicação se destina a resolver e o escopo da versão da aplicação 

desenvolvida. Um levantamento com os principais requerimentos da a-

plicação é detalhado, assim como a estratégia usada durante o desen-

volvimento a partir do uso das técnicas da Engenharia de Usabilidade. 

Por fim, são descritos os testes de usabilidade feitos na aplicação e um 

caminho para a evolução futura. 

5. Conclusões e Trabalhos Futuros - este capítulo descreve as conclusões 

alcançadas como resultado do trabalho desenvolvido e propõe possíveis 

caminhos de evolução do tema em estudos futuros.  
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2 CONCEITOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são apresentados conceitos fundamentais relaciona-

dos ao tema deste trabalho, tais como a Realidade Aumentada, descrevendo 

os conceitos básicos, breve histórico e estado atual da área, além dos concei-

tos da Engenharia de Usabilidade. A partir desta visão, é feita uma revisão bi-

bliográfica de trabalhos recentes que ligam essas duas áreas e que servem de 

fundamentação teórica para o desenvolvimento do presente trabalho. 

2.1 REALIDADE AUMENTADA 

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia de IHC (Interação 

Humano-Computador) na qual um usuário percebe simultaneamente o mundo 

real e objetos virtuais. O objetivo é integrar os objetos virtuais, tais como mode-

los 3D, imagens ou textos por exemplo - sobrepostos no espaço do mundo real 

o mais perfeitamente possível, criando a ilusão de que todos os objetos coexis-

tem no mesmo espaço [11, cap. 2]. 

2.1.1 CONCEITOS E DEFINIÇÃO 

Ronald Azuma, pesquisador da Universidade da Carolina do Norte 

em Chapell Hill, descreveu, em uma pesquisa de 1997, a Realidade Aumenta-

da como a área na qual objetos 3D são integrados em um ambiente 3D real em 

tempo real [12]. 
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De acordo com Azuma [12] a Realidade Aumentada (RA) pode ser 

considerada uma variação da Realidade Virtual (RV). A RV imerge completa-

mente um usuário dentro de um ambiente sintetizado. Enquanto estiver imerso 

no ambiente virtual, o usuário não pode ver ou interagir com o mundo real ao 

seu redor. Em contraposição com a RV, na RA o usuário pode ver o mundo 

real, com objetos sobrepostos ou compostos com objetos do mundo virtual e 

interagir com estes objetos. Portanto, a RA complementa a realidade, em vez 

de substituí-la completamente. 

Entretanto, Paul Milgram introduziu em 1991 [13] uma escala que di-

ferencia em diversos graus os conceitos de RA e RV criando um contínuo Rea-

lidade-Virtualidade: 

 

 

Figura 1: Contínuo Realidade-Virtualidade [13] 

Nesta escala (representado na Figura 1), os dois extremos represen-

tam o mundo físico real de um lado e o mundo inteiramente virtual representa-

do pela RV do outro lado. A área entre os dois extremos chamada de Realida-

de Misturada (RM), mistura elementos reais e virtuais e consiste de um lado um 

ambiente que mistura elementos virtuais no mundo real (a RA) e um ambiente 

que mistura elementos reais em um mundo virtual (a Virtualidade Aumentada - 

VA). 

Em 2001, em estudo complementar ao primeiro, Azuma et. al [14] de-

finem de maneira mais consistente um sistema baseado em RA como tendo as 

seguintes propriedades: 

 Combina objetos reais e virtuais em um ambiente real; 

 Executa interativamente e em tempo real; e 
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 Registra (alinha) objetos reais e virtuais entre si. 

Mark Billinghurst (citado em artigo de Ashley [15]) descreve, de forma 

similar, estas três características chave da RA da seguinte forma: 

 A capacidade de fornecer informações e interatividade em 

tempo real; 

 A mistura contínua de informações reais e virtuais; e 

 A capacidade de alinhar fortemente as informações virtuais 

com o mundo real. 

Segundo o autor Alan Craig [2, p. 2] a essência fundamental de uma 

experiência de Realidade Aumentada é que nela o participante se engaja em 

uma atividade no mundo físico com o qual ele interage normalmente, mas tam-

bém pode interagir com os elementos da RA da mesma forma como ele intera-

ge com os elementos do mundo físico. 

Em seu livro, Craig define a Realidade Aumentada como sendo um 

meio (em contraposição a uma tecnologia): "Por meio eu quero dizer que ela 

intermedeia ideias entre humanos e computadores, entre humanos e humanos 

e entre computadores e humanos. " [2, p. 1]. Assim sendo, inúmeras tecnologi-

as podem ser usadas para implementar a RA. Por fim ele apresenta uma defi-

nição clara e sucinta: 

"Realidade Aumentada: um meio no qual informação digital é sobre-

posta no mundo físico [tal que] esteja em registro tanto espacial quanto tempo-

ral com o mundo físico e [tal que] seja interativa em tempo real. [2, p. 20]." 

2.1.2 HISTÓRICO 

A primeira menção do termo “Realidade Aumentada” foi feita em um 

artigo de 1992 [16] apresentando uma ideia de Tom Caudell, um pesquisador 

da Boeing, formulada inicialmente em 1990 e que descrevia um display digital, 
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usado por técnicos de aeronaves, que integrava gráficos virtuais superpostos 

na realidade física. 

Entretanto, o conceito da RA pode ser encontrado anos antes, quan-

do em 1957 o cinematógrafo Morton Heilig inventou uma cabine chamada Sen-

sorama [17], que permitia que o usuário visse um filme acompanhado de im-

pressões adicionais como desenhos, sons, vibrações e até cheiros. Essa in-

venção não era controlada por computador, mas foi um dos primeiros exemplos 

da adição de informações extras a uma experiência humana concreta. 

 

 

Figura 2: A cabine Sensorama criada por Morton Heilig, considerado o "Pai da RV" [18]. 

 

Em 1968, Ivan Sutherland, cientista e pioneiro em várias áreas na ci-

ência da computação, inventou um display que pudesse ser acoplado na cabe-

ça de um usuário para mostrar imagens gráficas geradas em tempo real [19]. 

Foi o primeiro headset usando efetivamente a Realidade Aumentada (Figura 3). 
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Figura 3: O aparelho inventado por Sutherland (chamado de Espada de Dâmocles), usado pelo 

estudante Donald Vickers da Universidade de Utah, EUA. [20] 

Pequenos grupos de pesquisadores no Armstrong Research Labora-

tory da Força Aérea dos EUA, no Centro de Pesquisa Ames da NASA, no Insti-

tuto de Tecnologia de Massachusetts, e na Universidade de Carolina do Norte 

em Chapel Hill continuou a pesquisa durante as décadas de 1970 e 1980 [21]. 

No início dos anos 90, o primeiro sistema de RA imersivo e totalmente funcio-

nal foi desenvolvido exatamente no Laboratório Armstrong das Forças Aéreas 

dos EUA por Louis Rosenberg [22]. O sistema foi chamado de Virtual Fixtures e 

era composto de um complexo sistema robótico desenhado para compensar a 

falta de rapidez no processamento gráfico 3D nos computadores da época. O 

sistema permitia a superimposição de informações sensoriais no espaço de 

trabalho para aumentar a produtividade dos técnicos de aviação. 

 



 

 

 

30 

 

Figura 4: Louis Rosenberg, 1992 - Virtual Fixtures [23] 

A partir do advento desses primeiros sistemas integrando hardware e 

software, a área de Realidade Aumentada teve um avanço considerável no fi-

nal dos anos de 1990 e nos anos 2000, tendo diversos casos de uso, princi-

palmente na área da Educação [24], chegando ao público em geral através de 

aplicações simples desenvolvidas para computadores pessoais (do inglês, Per-

sonal Computer – PC) e usando os webcams que se tornaram comuns nos 

PCs. Esses casos de uso, entretanto não pareciam mais do que curiosidades 

para o público em geral, e apenas se serviam do reconhecimento de marcado-

res especiais impressos em livros, papel ou outros objetos para criar anima-

ções gráficas na tela do computador por cima das imagens mostradas pela 

câmera [25]. Entretanto mesmo com esses cenários simples, diversos pesqui-

sadores reconheceram o imenso potencial da RA, propondo soluções inovado-

ras em projetos de ferramentas educacionais como storybooks, jogos educa-

cionais, animações 3D no ensino de ciências, etc. [26] [27] [28] [29] [30] [31] 

[32]. 

Em paralelo com esses avanços, no século XXI ocorreu a massifica-

ção dos smartphones e de outros dispositivos móveis, que levariam a RA defi-

nitivamente para mais perto do público. 
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2.1.3 ESTÁGIO ATUAL DA REALIDADE AUMENTADA 

O termo "tecnologia" faz parte da definição da RA para vários autores 

como Milgram et. al [13], Ullah [33], Van Krevelen e Poelman [34], que defini-

ram a RA como uma "tecnologia" que combina experiência do mundo real e 

virtual. A abordagem inicial que via a RA como uma forma variante da realidade 

virtual, sempre utilizando um HMD (do inglês Head Mounted Display - monitor 

montado na cabeça do usuário) [4] evoluiu, pois cada vez mais dispositivos de 

hardware e software podem ser utilizados atualmente para criar RA. 

Por exemplo, os avanços da computação portátil abrem novas opor-

tunidades para a RA [35] [36] [37] e criam um subconjunto da RA: a realidade 

aumentada móvel [38]. Devido à crescente popularidade de dispositivos móveis 

globalmente, o uso generalizado de RA em dispositivos móveis como smart-

phones e tablets tornou-se um fenômeno crescente [39]. A mobilidade ofereci-

da por dispositivos portáteis como smartphones aproveita a autenticidade de 

um ambiente e aumenta as interações possíveis e possibilita a criação de sis-

temas de RA menos intrusivos e disseminados no cotidiano das pessoas com 

foco em ambientes reais [39]. 

Pelas definições de Azuma [14] e Billinghurst (citado por Ashley [15]), 

as implementações iniciais de RA apresentavam uma arquitetura que unia ele-

mentos sistêmicos independentes para implementar cada uma das três princi-

pais propriedades que caracterizavam tais implementações como sistemas de 

RA (como mostrado na Figura 5 abaixo): 

1. Combina objetos reais e virtuais em um ambiente real - Visualiza-

ção 
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2. É interativo em tempo real - Interação 

3. Registra (alinha) objetos reais e virtuais no mundo real - Rastrea-

mento  

 

 

Figura 5 - Estrutura dos sistemas de RA iniciais [41] 

Nos últimos anos, esses elementos (Displays, Interação e Rastrea-

mento) tiveram uma evolução considerável [38]. Tanto Craig [2] quanto Sch-

malstieg e Hollerer [40] em seus livros ("Understanding Augmented Reality 

Concepts and Applications" e "Augmented Reality: Principles and Practice", 

respectivamente) listam uma variedade de elementos e componentes hoje u-

sados pelas implementações de RA. Craig em particular define 3 componentes 

estruturais de hardware [2, cap. 2] e o software [2, cap. 4] como partes inte-

grantes do sistema de RA: 

 Sensores - que determinam o estado físico do ambiente onde o sistema 

de RA é usado. Os sensores podem ser: 

o Dispositivos de rastreamento - estes incluem a câmera, GPS, gi-

roscópios, bússolas, acelerômetros, sensores de RFID, sensores 

de rastreamento dos olhos e outros periféricos. 
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o Dispositivos de entrada de dados - incluem botões, teclados, telas 

sensíveis ao toque, câmera (utilizada no reconhecimento de ges-

tos), etc. 

o Dispositivos para coleta de informações do ambiente - menos 

comuns, incluem sensores de temperatura, umidade, ondas de 

RF, etc. 

 Processadores – CPUs e GPUs que avaliam os dados dos sensores e 

que processam as leis do mundo virtual, incluindo as regras que regem 

os objetos virtuais em sua interação com o mundo físico (emulando leis 

"naturais") e que gera os sinais que orientam o sistema de visualização 

(displays). Em todos os casos o processador deve ser capaz de proces-

sar o conjunto de informações necessárias ao sistema de RA em tempo 

real. 

 Displays – enquanto um monitor é perfeitamente capaz de exibir infor-

mações de RA, atualmente existem vários outros tipos de displays como 

sistemas de projeção ótica, displays que devem ser usados na cabeça 

do usuário (HMD), óculos com retinas virtuais, etc. 

 Software – Independente dos componentes de hardware envolvidos, o 

software é que torna o sistema de RA capaz de executar suas capacida-

des. Há componentes de software em cada parte da infraestrutura do 

sistema de RA, necessários seja qual for a aplicação específica de RA 

que esteja executando, há componentes de software que fazem parte da 

aplicação e outros que se destinam a criar o conteúdo necessário para a 

aplicação. Há diversos SDK (Software Development Kit) que já oferecem 

ambientes completos para o desenvolvimento de sistemas e aplicações 

de RA [42]. 
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Figura 6 - Atualmente diversas tecnologias podem ser envolvidas em um sistema de RA [41]. 

 

Cada uma das áreas que formam os componentes estruturais do sis-

tema de RA produziu um número significativo de inovações e tecnologias como 

por exemplo [40]: 

 Displays - baseados na melhor compreensão dos fundamentos da per-

cepção visual humana, vários tipos de displays como head-mounted dis-

plays (ou headsets), hand-held displays (como os smartphones e ta-

blets) e projective displays evoluíram suas capacidades [40, cap. 2]. 

 Componentes de Interação - várias técnicas de interação e estilos de 

interação são relevantes para aplicações de RA, desde a interação situ-

acional (baseada em elementos da IU), que retorna informações simples 

até a interação tridimensional completa. A RA pode inclusive fazer uso 

de interfaces baseadas em gestos de mão, sinais e outras formas, fa-

zendo uso de interfaces de usuário tangíveis ou naturais [40, cap. 8]. 

 Rastreamento (Sensores) - sensores de rastreamento passaram de es-

tacionários a móveis e novas técnicas estão sendo usadas, como o ras-
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treamento ótico. O rastreamento ótico se beneficiou do imenso avanço 

das pesquisas dos algoritmos de Computer Vision [40, cap. 3 e 4]. 

 Rastreamento (Câmera) - nesta categoria um dos componentes que 

mais evoluiu foi a câmera. Antes quase inexistente na maioria dos dis-

positivos computacionais, hoje ela é parte integrante da maioria dos apa-

relhos. As técnicas necessárias para RA como a calibração da percep-

ção visual e o registro (alinhamento geométrico das partes físicas e vir-

tuais que compõe a experiência da RA) são hoje muito facilitadas pelas 

evoluções das câmeras [40, cap. 5]. 

 Software - o software está presente em todas as evoluções citadas aci-

ma como componentes de controle de cada um desses elementos de 

hardware (sensores, câmera, etc.). Além disso, os algoritmos da área de 

reconhecimento de imagens também evoluíram sobremaneira e fazem 

parte integrante de todas as soluções de RA. Como exemplo temos al-

goritmos de coerência visual (técnicas de processamento gráfico que 

produzem uma visão coesa dos objetos reais e virtuais), visualização si-

tuada (que possibilita que objetos virtuais registrados, ou seja ligados de 

alguma forma a objetos reais, possam ser visualizados e manipulados 

de forma que façam sentido para os usuários) e modelagem interativa 

(que permite que elementos gráficos sejam modelados e criados de for-

ma integrada ao ambiente físico tridimensional e possibilitem sua mani-

pulação) [40, cap. 7 e 9]. 

Grandes empresas estão investindo em criar produtos de consumo 

de massa na área da RA, integrando diversos desses componentes e tecnolo-

gias. Como exemplo, a primeira tentativa de criar um produto assim foi o 

Glass, um dispositivo wearable criado pela Google, que se propunha a integrar 

o acesso à Internet à experiência de RA utilizando um óculo especialmente 

construído para isso que usava um projetor refletivo chamado Liquid Crystal on 

Silicon (LCOS) [43] [44], como visto nas Figuras 7 e 8. 
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Figura 7 - Google Glass [45] 

 

 

Figura 8 - Como o Google Glass funciona [43] 

 

A tentativa mais recente de um dispositivo integrando as mais recen-

tes evoluções tecnológicas tanto de hardware como de software para criar uma 

experiência de RA completa é o Hololens, criado pela Microsoft (Figura 9). O 

Hololens é um headset de RA que inclui uma CPU customizada para processar 

um alto fluxo de dados vindos de diversos sensores (Figura 10), trabalhar com 
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mapeamento gráfico do ambiente físico em tempo real e decodificar imagens e 

gestos, permitindo alto nível de interação [46] [47]. 

 

Figura 9 - Microsoft Hololens [26] 

 

 

Figura 10 - Sensores e câmeras do Microsoft Hololens [27] 

Além de se beneficiar dessas tecnologias, o processo para o desen-

volvimento de sistemas de software na área da RA recebe muita atenção em 

todo o mundo,  com várias propostas de padrões para RA em andamento nos 

organismos internacionais de padronização. Por exemplo, o IEEE2 tem atual-

                                            
2
  IEEE -  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(http://www.ieee.org.br/organizacao/) é uma organização global de profissionais dedicada ao 
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mente um Grupo de Trabalho para padrões de RA e RV [48] já com 5 padrões 

publicados. Em uma coletânea de artigos sobre as tendências dos sistemas de 

RA móveis e colaborativos [49], Christine Perey, pesquisadora do grupo de RA 

do IEEE, relata o estado atual dos padrões de RA [49, cap. 2] focando em di-

versas áreas desde os padrões de tecnologias base usadas em RA, passando 

pelos requerimentos e casos de uso da RA, opções de arquitetura da RA móvel 

até as necessidades de padrões para o futuro como Browsers habilitados para 

RA. Ela também liderou o projeto Realidade Aumentada em 2020 do IEEE [50] 

onde foram desenvolvidos os cenários cotidianos mais prováveis de captura e 

entrega de informações digitais personalizadas em dispositivos móveis usando 

RA esperadas até o ano de 2020. 

Em artigo escrito em 2016 como parte da pesquisa anual de tendên-

cias da Deloitte, Kunkel et al. [51] descrevem os impactos potenciais do uso da 

RA em ambientes de trabalho e enfatizam que "Realidade Aumentada e Virtual 

ajudam a acelerar a coalescência dos usuários (em torno de) sua experiência 

do mundo centrada nos dispositivos, melhorando a qualidade da intenção, au-

mentando a eficiência e impulsionando a inovação", como ilustrado na Figura 

14 abaixo. 

                                                                                                                                
desenvolvimento, implementação e fomento de pesquisas, educação e padrões em diversas 

áreas de tecnologia. 
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Figura 11 - A evolução da interação segundo estudo da Deloitte [51] 

Este artigo [51] descreve a percepção de que as aplicações de RA 

apresentam ao usuário menos barreiras no uso do dispositivo, pois este res-

ponde a sinais do ambiente e a movimentos intencionais do usuário criando 

uma experiência personalizada. Desta forma, a RA realiza seu potencial quan-

do usada para aliviar o enorme trabalho de cognição das pessoas na tentativa 

de decodificação da quantidade de informações complexas presentes nos obje-

tos do mundo físico. 
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2.2 ENGENHARIA DE USABILIDADE 

A engenharia de usabilidade é um processo de desenvolvimento es-

truturado, iterativo e gradual que funciona de maneira similar às disciplinas re-

lacionadas de engenharia de software e engenharia de sistemas [52]. A enge-

nharia de usabilidade se preocupa com a interação homem-computador e, es-

pecificamente, com a concepção de interfaces homem-computador com alta 

usabilidade e facilidade de utilização, fornecendo métodos estruturados para 

alcançar eficiência e elegância no design da interface [53]. 

2.2.1 DEFINIÇÃO DE USABILIDADE E CONCEITOS 

A norma ISO 9421-11 [54] define a Usabilidade, em termos de "A efetivi-

dade, eficiência e satisfação com a qual usuários conseguem atingir os resulta-

dos em um contexto específico de uso". 

 A efetividade é a medida de precisão e integralidade dos resultados 

e a eficiência é a medida do esforço necessário para se atingir estes resulta-

dos. A satisfação indica o conforto do usuário e a disposição positiva do usuá-

rio em buscar estes resultados. 

Dentro do contexto de interatividade de usuários com sistemas de 

computador, a usabilidade existe como um aspecto específico da aceitabilidade 

do sistema, que segundo Nielsen [53] envolve outras categorias, tais como a-

ceitabilidade social, prática, etc., conforme a figura abaixo: 
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Figura 12 - Um modelo dos atributos da aceitabilidade do sistema segundo Nielsen [53]. 

A aceitabilidade é claramente um fator importante no êxito da implan-

tação de um sistema em uma empresa, ou no sucesso comercial de uma apli-

cação junto ao público – onde a ênfase na usabilidade primeiro se manifestou. 

Na Figura 12 nota-se a diferença entre utilidade e usabilidade. A primeira sen-

do uma medida do quanto o sistema é capaz de realizar o seu objetivo e a se-

gunda o quanto seus usuários são capazes de utilizá-lo. Esta separação aca-

bou ocorrendo por vários motivos, sendo o principal deles, na visão de Grudin 

[55], seriam as comunidades envolvidas no desenvolvimento de aplicações 

comerciais “de prateleira”, que focavam muito na usabilidade graças ao apelo 

comercial, e as outras, envolvidas no desenvolvimento de aplicações especiali-

zadas, onde o foco era na utilidade, em parte por conta das pressões contratu-

ais, etc. 

Mais recentemente Nielsen [56] explica a usabilidade especificamen-

te das interfaces de usuário (IU) de sistemas computacionais, como um atributo 

de qualidade que avalia o quanto a IU é fácil de usar, além de também se refe-

rir aos métodos para melhorar a facilidade de utilização durante o processo de 

concepção da interface. Neste sentido, a busca pela usabilidade é a busca pa-
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ra assegurar que qualquer pessoa consiga usar o sistema e que este funcione 

da forma esperada pela pessoa. Para isso os seguintes componentes de quali-

dade da usabilidade são definidos [53]: 

1. Aprendizagem: Qual é a facilidade para os usuários realizarem tarefas 

básicas na primeira vez que utilizam a aplicação? 

2. Eficiência: Uma vez que os usuários estejam habituados com o design, 

com que rapidez eles podem realizar as tarefas necessárias? 

3. Memorabilidade: Quando os usuários voltam a utilizar a aplicação após 

um período sem usá-la, com que facilidade eles podem voltar ao nível 

de proficiência que possuíam? 

4. Erros: O quão frequentemente os usuários contem erros. Quão severos 

são esses erros e qual a dificuldade de se recuperar de um erro? 

5. Satisfação: O quão agradável é usar a interface? 

2.2.2 A IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA DE USABILIDADE 

A separação mencionada entre utilidade e usabilidade acabou criando 

duas comunidades focadas nestes diferentes aspectos da aceitabilidade - o 

que faz sentido em relação às habilidades necessárias para se desenvolver a 

usabilidade vs. utilidade. Por outro lado, em muitos casos a usabilidade era 

deixada como uma função à parte, e acabava sendo incorporada no processo 

de desenvolvimento numa etapa posterior, o que acaba limitando suas possibi-

lidades. 

Já analisando os aspectos da usabilidade ligados à RV em seu pri-

meiro estudo sobre o tema [57], Gabbard observa que estes fatores devem es-

tar em mente em todas as etapas de desenvolvimento e apresenta um proces-

so de Engenharia de Usabilidade inserido em um modelo misto de cascata e 
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ciclos interativos, juntamente com as outras etapas do projeto de software, co-

mo ilustrado na Figura 13 abaixo: 

 

Figura 13 - Processo de Engenharia de Usabilidade de acordo com Gabbard et. al [57] 

As seguintes atividades fazem parte deste processo: 

 Análise do domínio:  Identificação dos usuários e das tarefas 

que eles executam, por observação, entrevistas, questionários, 

etc. 

 Métricas e requerimentos focados no usuário: Estabelecer 

métricas para testes focadas nos objetivos dos usuários. De pos-

se destas métricas será possível avaliar o quanto o sistema está 

cumprindo os atributos de usabilidade na realização das tarefas 

identificadas na etapa de análise de domínio. 

 Projeto das interações dos usuários com o sistema: O projeto 

da interface deve estar de acordo com as tarefas e os usuários 

que as realizam, desde o aspecto mais abrangente até o nível de 

detalhe das interações. 

 Prototipação rápida: Criação de protótipos rápidos, usando wire-

frames ou simulações de telas, de forma a pôr em teste conceitos 

rapidamente e a baixo custo. 
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 Avaliação da Usabilidade:  Testes objetivos com usuários para 

identificação das dificuldades e falhas. 

2.2.3 DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO 

De acordo com a Norma ISO 13407 (revisada pela Norma ISO 9241-210 

[58]), há quatro atividades principais que devem ser empregadas para incorpo-

rar requisitos de usabilidade no processo de desenvolvimento de software cen-

trado no usuário. Estas atividades estão ilustradas na Figura 14 a seguir. 

 

 

Figura 14 - Processo de Design Centrado no Usuário de acordo com a Norma ISO 13407 [59] 

1. Compreender e especificar o contexto de uso - especificar os re-

quisitos do usuário e os organizacionais. 

2. Produzir soluções de projeto - avaliar projeto em relação aos re-

quisitos 

3. Especificar os requisitos do usuário e da organização - determi-

nando os critérios de sucesso para a usabilidade do produto em 

termos das tarefas realizadas pelos usuários, bem como diretrizes 
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e limitações do projeto. Incorporar conhecimentos de interface 

homem-computador nas soluções de projeto, descrevendo-as a-

través da utilização de protótipos. A usabilidade do projeto deve 

ser avaliada em relação às tarefas dos usuários, tendo como ob-

jetivo, confirmar o nível em que os requisitos da organização e 

dos usuários foram alcançados, fornecendo também informações 

para o refinamento do projeto. 

2.2.4 TESTES DE USABILIDADE 

Os testes de usabilidade são vitais para detecção de problemas de usa-

bilidade, em especial quando o processo é iniciado a partir das fases de de-

sign. Virzi [60] chegou a afirmar que 80% dos erros sérios poderiam ser detec-

tados a partir de testes realizados com 5 usuários. Este número foi contestado 

posteriormente, em especial para aplicações de uso em massa, como websites 

[61]. Um estudo mais minucioso conduzido por Faulkner [62] demonstra que 

em testes com 5 usuários apenas 55% dos erros serão encontrados. 

Testes de usabilidade utilizam metodologias fundamentadas em princí-

pios similares, embora diferentes do método empregado em experimentos for-

mais controlados. Ocorre que em geral as condições necessárias para um teste 

formal não estão presentes no contexto de desenvolvimento de software. Ade-

mais, testes formais em geral são puramente comparativos, enquanto nos tes-

tes de usabilidade também se deseja obter insights sobre o que e onde são 

necessários ajustes para corrigir as falhas identificadas. 

A metodologia proposta por Rubin e Chisnell [63] é baseada em objeti-

vos a serem testados, normalmente em forma de questões a serem respondi-

das substituindo as hipóteses de um teste A/B formal. As pessoas escolhidas 

para participarem do teste, que podem ter sido escolhidas aleatoriamente ou 

não, além de serem observadas operando o software numa simulação do am-
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biente real do seu trabalho, são entrevistadas e questionadas pelo moderador 

do teste e tem a oportunidade de fazer recomendações sobre o produto. O re-

sultado do teste é um conjunto de medidas qualitativas e quantitativas sobre o 

objetivo do teste. 

Testes exploratórios ou formativos são empregados em geral na fase 

inicial quando a equipe ainda está explorando conceitos gerais da interface, 

num nível menos detalhado. Modo de navegação, organização dos assuntos, 

se o sistema transmite corretamente suas principais funções, são algumas das 

perguntas geralmente pesquisadas nestes testes. 

Testes de avaliação vêm num ponto posterior do ciclo e buscam avaliar 

objetivamente a execução de funções específicas. Métricas são coletadas, tais 

como o tempo em identificar a maneira de executar as tarefas, os erros cometi-

dos, etc. 

Testes de validação buscam validar comparativamente com um ben-

chmark, que pode ser a versão anterior do produto, ou um competidor direto, 

ou mesmo testes objetivos de validação de normas da empresa. 

Testes de comparação podem ser empregados em qualquer ponto do 

ciclo para avaliar ideias competidoras que possam ter surgido ao longo do ciclo 

de desenvolvimento. Nestes testes, temos sempre duas possibilidades a serem 

comparadas e uma escolha deve ser feita entre elas para alimentar os estágios 

subsequentes do documento. 
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Figura 15 - Testes de usabilidade segundo Rubin e Chisnell [63, cap. 3] 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Este capítulo apresenta trabalhos relacionados que são fundamen-

tais para a compreensão do contexto do trabalho atual. A pesquisa para buscar 

estes estudos foi feita através de busca em bases de dados como Google S-

cholar, ACM, IEEE, etc. usando-se as palavras chave descritas no início deste 

trabalho. Uma vez que este trabalho enfoca a interação de uma aplicação de 

RA móvel com informações apresentadas em embalagens de produtos alimen-

tares, considera-se como ponto de partida estudos que tratem a interação da 

RA com superfícies de informação impressas. Além disso, são apresentados 

estudos de interfaces de usuário explicitamente construídas para aplicações de 

RA usando técnicas de IHC e Engenharia de Usabilidade. Finalmente, é apre-

sentado como guidelines fundamentais para o design de aplicações de RA para 

dispositivos móveis foram investigados em trabalhos anteriores, considerando 
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que o contexto de interação é central para as interfaces de usuário de aplica-

ções de RA móvel. 

3.1 RA E SUPERFÍCIES DE INFORMAÇÃO 

A criação de soluções inovadoras é uma necessidade, principalmen-

te em cenários em que as pessoas mostrem dificuldade na absorção de infor-

mações que permeiam certos ambientes no mundo físico. Nestes cenários a 

barreira de aprendizagem de aplicações de software com interfaces tradicionais 

inibam seu uso. Estes cenários indicam um enorme potencial de aplicações 

que usem a RA, como o exemplo mostrado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Exemplo de RA buscando informações do mundo físico [100]. 

Neste sentido, o trabalho de Grubert et. al [64] descreve um cenário 

onde a RA está presente de modo contínuo. Ele apresenta o conceito de Reali-

dade Aumentada Disseminada (em inglês Pervasive Augmented Reality), com 

o objetivo de proporcionar essa experiência através da detecção do contexto 

atual do usuário e da adaptação do sistema de RA com base nas mudanças de 

requisitos, premissas e restrições em tempo real. 
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Em 2015, Grubert publicou tese [65] onde investiga sob quais cir-

cunstâncias a RA tem o potencial de aumentar a experiência de usuários usan-

do dispositivos móveis quando interagem com superfícies de informação im-

pressas ou eletrônicas (pôsteres, mapas, paredes, etc.). O estudo traz as se-

guintes recomendações [65, cap. 1]: 

1. Permitir que os usuários explorem informações enquanto estive-

rem longe da superfície aumentada. Para isso, preservar o qua-

dro de referência da superfície física. 

2. Se empregar-se cenas 3D complexas, deve haver cuidado com o 

tipo de interação que se deseja oferecer em uma visão alternati-

va. Favorecer a facilidade de navegação sobre a navegabilidade 

completa da cena. 

3. Minimizar o esforço cognitivo ao fazer a transição entre espaços 

de interação. 

Além disso, o estudo cria uma taxonomia de sensibilidade de 

contexto em sistemas de RA baseada em três domínios de nível superior: 

fontes de contexto, metas de contexto e controladores de contexto [65, cap. 3]. 

Identificados estes possíveis domínios, uma pesquisa de trabalhos existentes 

no campo da RA contextualizada foi feita seguindo a taxonomia criada. Com 

base nessa taxonomia, o estudo identificou oportunidades para pesquisas 

futuras. Ele postula que "Fatores de contexto social não foram considerados 

em profundidade em sistemas de RA existentes" [65, item 3.4]. Este é um 

ponto de fundamental importantância para o trabalho atual. 

Entre seus resultados [65, item 1.2] o estudo conclui que o contexto 

social de interação deve ser considerado no uso de interfaces de RA em 

espaços públicos: "Nós identificamos que os padrões de uso com jogos móveis 

de RA são influenciados pelas propriedades sociais de um espaço público. 

Especificamente, contextos sociais inadequados poderiam inibir o uso de ricas 

interações espaciais com RA". 
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3.2 RA USANDO ENGENHARIA DE USABILIDADE 

Trabalhos recentes [57] [66] apontam que o uso das melhores práti-

cas da Engenharia de Usabilidade e técnicas de IHC aplicada à RA resultam na 

melhor experiência de usuário possível para aplicações e sistemas que usam a 

tecnologia. A evolução dos componentes de hardware e software da RA e a 

prática das técnicas de requisitos, design, usabilidade, etc. apontam para o 

caminho de maior probabilidade de sucesso de adoção da RA pelo grande pú-

blico. 

O interesse nas questões de interação e usabilidade em RA foi com-

provado em meta pesquisa sobre estudos publicados sobre usabilidade em RA 

feita por Dey et al. de 2005 a 2014 [67]. O crescente interesse em aperfeiçoa-

mento da usabilidade usando RA, como reflexo do aumento da popularidade 

das aplicações que a utilizam, pode ser percebido na figura abaixo, extraída 

desse estudo. 

 



 

 

 

51 

 

Figura 17 - Resultados - Áreas dos artigos sobre Usabilidade em RA entre 2005 e 2014 [67] 

 

Em 2008, Gabbard e Swan [52] propõem uma evolução do modelo 

de Engenharia de Usabilidade descrito no estudo anterior de Gabbard et. al 

[57]. Neste estudo mais recente, os autores amadurecem o foco para aplica-

ções de RA e descrevem um processo onde usam estudos centrados no usuá-

rio e realizado por meio de sucessivas avaliações de protótipos até que se ob-

tenha um modelo adequado. Os projetos de interface com o usuário são refina-

dos iterativamente como mostrados na Figura 18. 
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Figura 18 - Processo de Engenharia de Usabilidade para RA descrito por Gabbard e Swan [52]. 

Em particular, no Brasil, os trabalhos de Nakamoto et al. em 2011 

[68] e 2012 [69] descrevem bases de uma estratégia de elicitação e especifica-

ção de requisitos de usabilidade para sistemas de RA usando a Engenharia de 

Usabilidade assim como uma estratégia de Análise de Requisitos para estes 

sistemas. 

Embora baseiem sua proposta no trabalho de Gabbard e Swan [52], 

Nakamoto et. al, criticam o fato de que a estratégia apresenta limitações pelo 

fato de consumir muito tempo e recursos, o que vai de encontro às necessida-

des dos projetos atuais de RA [68, item 3.4]. Mesmo se realizando em paralelo 

vários estudos centrados em usuários, isso poderia ser muito dispendioso e 

inviabilizar o projeto. 

Os autores concluem em ambos os trabalhos que "a abordagem pro-

posta estabelece um conjunto organizado de atividades e técnicas que contri-
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buem e orientam os projetistas para a obtenção da completeza da especifica-

ção de requisitos e avaliação dos protótipos, refinando-os iterativamente." [69, 

p. 16]. 

3.3 GUIDELINES DE DESIGN PARA APLICAÇÕES DE RA 

Em estudo de 2004 explorando Design e Engenharia de Sistemas de 

Realidade Misturada [70], Kulas et al. acreditam que o desenvolvimento de a-

plicações de RA (em especial o desenvolvimento da interface de usuário des-

tas aplicações) não pode ser feita de forma eficiente usando metodologias ou 

processos tradicionais. Eles propõe uma metodologia que advoga o paralelis-

mo das 3 principais fases de desenvolvimento (Design, Implementação e Avali-

ação) e o uso de ferramentas especialmente customizadas para serem usadas 

com aplicações de RA. 

Em 2014, um grupo de estudantes da Universidade de Helsinki traba-

lharam em um conjunto de quatro aplicações de RA especificamente desenha-

das para dispositivos móveis (smartphones). Usando técnicas de Engenharia 

de Usabilidade eles analisaram as aplicações com o objetivo de criar guidelines 

que servissem de apoio para outros estudos [71]. Dada a similaridade do esco-

po, o presente projeto usa várias das conclusões e orientações providas pelo 

estudo mencionado. 

Entre esses quatro projetos, o estudo de Martínez e Bandyopadhyay 

[72] descreve a aplicação de alguns métodos de usabilidade escolhidos para 

avaliar uma das aplicações objeto do estudo anterior [71]. Para cobrir os princi-

pais aspectos dos métodos da Engenharia de Usabilidade, eles escolheram 

dois métodos de inspeção de usabilidade (walkthrough cognitivo e avaliação 

heurística), um de testes de usabilidade (observação laboratorial) e um basea-

do em relatórios de uso (questionários). Este trabalho concluiu que o uso de 

uma combinação de alguns dos métodos de avaliação tem a possibilidade de 
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trazer os melhores resultados. O trabalho  também apresenta conclusões indi-

cando diversos problemas encontrados e guidelines de design propostos para 

esse tipo de aplicação. 

Em especial, o trabalho de Santos et al. [73], detalha guidelines fun-

damentais para o design de aplicações de RA para dispositivos móveis (smart-

phones e outros dispositivos handheld). Eles se baseiam em três outros traba-

lhos focados em áreas diversas, dos quais os dois primeiros (Kourouthanassis 

et al. [74] e Ko et al. [75]) apresentam guidelines em um nível mais detalhado 

usados em áreas de aplicação relacionadas com a aplicação escopo do traba-

lho atual. Estes guidelines são de especial interesse para o trabalho presente e 

estão sumarizados na Tabela 1 (onde "T" indica guidelines para a área de apli-

cações de Turismo e "N" indica guidelines para aplicações de Navegação). 

Tabela 1 - Guidelines de Design [73] 

Área da Aplicação  Guidelines de Design 

Turismo T1. Prover conteúdo sensível ao contexto através do 

entendimento do contexto atual do usuário utilizando 

tecnologias de marcação e percepção de contexto. 

T2. Prover conteúdo relevante permitindo que o usuário 

personalize, expanda ou limite a apresentação das 

informações. 

T3. Proteger a privacidade do usuário. 

T4. Prover feedback ao usuário sobre o status atual da 

execução da aplicação. 

T5. Usar ícones familiares e metáforas de interação. 

Busca/Navegação N1. Permitir ao usuário navegar por informações virtuais 

ocultas operando a câmera. 

N2. Limitar a quantidade de informação apresentada 

usando o contexto do usuário, ranqueamento de 

resultados de busca e/ou escolhas do usuário. 

N3. Usar ícones familiares consistentemente e prover 
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suporte rápido para clarificar o significado dos ícones. 

N4. Permitir que usuários modifiquem a amplitude de 

sua busca. 

N5. Prover um menu de ajuda para as funcionalidades 

de RA. 

N6. Suportar operações onde o usuário use apenas uma 

das mãos. 

 

A partir da lista acima, e de sua própria experiência em uma área di-

ferente (educação), Santos et al. [73] compilam 6 guidelines genéricas princi-

pais para o design de aplicações de RA para dispositivos móveis (principalmen-

te smartphones), e concluem que estas podem ser aplicadas para quaisquer 

áreas de aplicações. Estas estão listadas abaixo  ("G" indica guideline Genéri-

ca): 

G1. Apresentar Conteúdo Sensível ao Contexto. 

G2. Prover Controles de Conteúdo. 

G3. Prever/Prevenir Dificuldades Técnicas. 

G4. Preservar Menus e Ícones Intuitivos. 

G5. Promover Interações Sociais. 

G6. Prestar Atenção na Manipulabilidade. 
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4 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia utilizada para a construção da 

ferramenta objeto deste estudo. Fundamentalmente, questões como o compor-

tamento funcional das aplicações de Realidade Aumentada e os desafios do 

design da IU são vistos. Pontos chave das técnicas da RA e da Engenharia de 

Usabilidade usados durante o desenvolvimento do caso de estudo são aborda-

dos. Levando-se em consideração que a Engenharia de Software não é o foco 

deste trabalho, apresenta-se apenas uma visão de geral das técnicas de de-

senvolvimento de software usadas na construção da aplicação. 

4.1 FUNCIONAMENTO DE UMA APLICAÇÃO DE RA 

A construção da aplicação de RA se baseia em princípios gerais de 

funcionamento de um sistema de RA. Em geral, dois passos primários preci-

sam acontecer para cada intervalo de tempo de uma aplicação de realidade 

aumentada [2, cap. 2]. Os dois passos são: 

1. A aplicação precisa determinar o estado atual do mundo físico e 

determinar o estado atual do mundo virtual. 

2. A aplicação precisa exibir o mundo virtual em registro com o mun-

do real de tal maneira que fará com que o participante perceba os elementos 

do mundo virtual como parte de seu mundo físico. 

Em seguida, a aplicação deve voltar ao passo 1 para avançar para o 

próximo passo de tempo. 
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O ambiente de software que compõe um sistema de RA e é envolvi-

do na execução dos passos acima inclui os seguintes componentes funcionais 

[2, cap. 4]: 

■ Aquisição ambiental 

■ Integração de sensores 

■ Engine da aplicação 

■ Software de renderização 

Atualmente a maioria desses componentes são frequentemente a-

grupados em um framework ou um SDK de RA. 

No primeiro passo, a aquisição ambiental, um componente serve de 

interface entre o engine da aplicação e os sensores usados para coletar infor-

mações sobre o estado do mundo real. Nos celulares, por exemplo, existe um 

software usado para capturar as informações de uma câmera e torná-las dis-

poníveis como uma imagem. 

A integração de sensores é o passo no qual os sinais dos sensores 

são processados e enviados para a aplicação de RA [2, p. 128]. Em celulares, 

os sensores usam dados da câmera para fornecer informações de rastreamen-

to para a aplicação de RA. As imagens devem ser processadas regularmente 

para se determinar a localização e posição da câmera no ambiente, o que é 

feito por um componente de processamento de imagens ou visão computacio-

nal. 

Uma vez que a imagem da câmera é adquirida, o algoritmo de visão 

computacional processa a imagem para encontrar quaisquer marcadores e / ou 

informações de rastreamento [2, p. 129]. Essas informações fornecem dados 

ao sistema sobre onde a câmera está em relação a esse marcador ou outros 

objetos. Um algoritmo descobre o tamanho do marcador (para determinar sua 

distância), como o marcador está orientado em relação à câmera, distorções 

presentes na imagem e outros objetos presentes na cena e a sua relação com 

o marcador. Esse processo deve ocorrer continuamente (pelo menos 15 vezes 

por segundo) porque a aplicação precisa saber se a câmera se moveu em rela-

ção ao marcador. Se isso acontecer, o algoritmo recalcula onde a câmera está 
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e como está posicionada em relação ao marcador. Na maioria dos casos o al-

goritmo de visão é executado continuamente havendo movimento na cena ou 

não. O aplicativo de RA atualiza em cada intervalo de tempo se alguma coisa 

mudou. 

O engine da aplicação é a estrutura principal da aplicação de RA 

com a qual o usuário irá interagir [2, p. 129]. O engine de aplicação trabalha em 

um fluxo básico repetitivo, onde reúne as entradas do(s) componente(s) de in-

tegração dos sensores e de interação do usuário e gera a informação que será 

dada ao processador para gerar o resultado no dispositivo de exibição, como 

ilustrado na Figura 19. O engine da aplicação também fornece a inteligência de 

interação com o usuário baseada no design da interface gráfica. 

 

 

Figura 19 - Diagrama que ilustra o fluxo básico em cada intervalo de tempo definido para uma 

aplicação de realidade aumentada [2, pag. 130] 

4.2 FRAMEWORKS E SDKS DE RA 

Nos últimos anos vimos surgir uma grande quantidade de frame-

works e “kits” de desenvolvimento de software orientado a Realidade Aumenta-

da. Diversos destes kits oferecem características únicas, como suporte a de-

terminados dispositivos, integração com ambientes de desenvolvimento, e simi-

lares. Guardadas as diferenças intrínsecas de cada SDK ou Framework, todos 
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eles devem suportar as operações essenciais da RA: Reconhecimento, Ras-

treamento e Combinação (em inglês Recognition, Tracking and Mix). 

O que diferencia cada SDK ou Framework - deixando de lado neste 

momento o critério de desempenho - é a diversidade das opções disponíveis 

para cada uma das operações citadas. Para fazer uma escolha adequada é 

importante qualificar as características que mais se adequam às necessidades 

do sistema de RA em questão e às condições nas quais que ele será desen-

volvido [103]. 

Com relação à ferramenta que é o objeto deste trabalho, foram des-

tacados os seguintes requisitos, adotando de forma simplificada a terminologia 

usada por Amin e Govilkar em seu estudo comparativo de 2015 [76]: 

 Tracking: Natural Feature Tracking. As imagens e a própria em-

balagem do produto alimentício deverão ser reconhecidos, e su-

as características comparadas com a base de dados da aplica-

ção. 

 Recognition Database: On-Device para o protótipo. Cloud-based 

desejado para ampla utilização da aplicação. 

 Content Rendering: O framework deve ser capaz de fazer a com-

binação da imagem escaneada com os ícones que correspon-

dem aos ingredientes alergênicos em potencial daquele produto, 

combinada com as alergias, intolerâncias alimentares e dietas 

específicas do usuário. 

 Plataformas suportadas: É desejável que a aplicação possa ser 

utilizada nas principais plataformas de sistemas móveis (iOS, 

Android e Windows Phone), mesmo que isso signifique um esfor-

ço maior de desenvolvimento. 

 Licença: É interessante que o framework esteja disponível na 

modalidade de código aberto, ou tenha um critério de licencia-

mento em modalidade trial ou específico para instituições aca-

dêmicas que seja razoável para a finalidade de se produzir um 
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protótipo funcional que permita uma avaliação de usabilidade da 

aplicação. 

Aqui não estão sendo levado em conta outros critérios que seriam 

importantes no caso de uma aplicação que não fosse apenas ilustrativa com 

fins didáticos, como o custo total do desenvolvimento, custos de licença, etc. 

 

4.2.1 FRAMEWORKS PESQUISADOS 

Em 2015, Amin e Govilkar [76] fizeram um comparativo de 5 frame-

works existentes naquela data. Destes, foram escolhidos 3 que ainda estão 

sendo ativamente desenvolvidos: Vuforia, Wikitude  e ARToolkit. Adicionalmen-

te, através de  pesquisas ad-hoc em fóruns e listas de discussão, dentre os 

mais mencionados, foram selecionados para esta análise o CraftAR e conside-

rou-se também o uso de uma biblioteca de mais baixo nível: OpenCV/ArUco. 

 

Figura 20 - Logo da empresa Catchoom, criadora do framework CraftAR [77]. 

CraftAR 

A Catchoom [77] é uma empresa criada pela Telefonica de España, 

baseada em Barcelona. Seu framework, CraftAR, é capaz de realizar reconhe-

cimento de imagens utilizando um banco de dados on-device ou cloud-based. 

Além disso, consegue fazer Natural Feature Tracking apenas a partir de um 

banco de dados cloud-based e ainda suporta um modo híbrido, em que os da-

dos para reconhecimento e tracking são enviados ao dispositivo móvel, o que 

alivia a carga nos servidores. 

Com relação a plataformas, O CraftAR tem suporte a iOS, Android e 

APIs JavaScript, Python, PHP além de plugins para Cordova. 
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O SDK permite de forma limitada na modalidade trial, que também 

dá acesso aos serviços de gerencia dos targets em nuvem. 

 

 

Figura 21 - Logo do framework Vuforia, criado pela Qualcomm [78]. 

Vuforia 

Vuforia [78] foi desenvolvido pela Qualcomm, sendo posteriormente 

adquirido pela PTC. Possui a vantagem de ter sido desenvolvido de forma oti-

mizada para os chipsets mais comuns para dispositivos móveis. 

Entre os SDKs analisados, possui a maior gama de tipos de targets 

possíveis, sendo capaz de identificar além de imagens planas, objetos comple-

xos, escaneados utilizando uma aplicação específica, cilindros - muito impor-

tante para o escaneamento de rótulos de latas e garrafas, texto, e marcadores 

especiais, de escaneamento rápido. O Vuforia não possui módulo de apresen-

tação de RV em sua biblioteca, mas permite a integração com engines 3D ex-

ternas. 

Está disponível para as plataformas iOS e Android e também para a 

plataforma de desenvolvimento de jogos Unity. 

 

 

Figura 22 - Logo do SDK ARToolkit da empresa DAQRI [79]. 

ARToolKit 
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A empresa DAQRI produz uma série de appliances para RA e RV. 

Em 2001, após adquirir a ARToolworks, anunciaram a liberação do seu SDK, o 

ARToolkit como um projeto totalmente open-source. 

O ARToolKit [79] suporta Natural Feature Tracking, além de templa-

tes e códigos de barra 2D para marcadores pré-definidos. Possui funcionalida-

des únicas, tais como a utilização de duas câmeras para rastreamento de obje-

tos 3D. 

O ARToolkit utiliza a biblioteca OpenGL para a parte de renderização 

das imagens combinadas.  

Possui versões para Android e IOS, e recentemente foi desenvolvida 

uma implementação da API em JavaScript, que permite a utilização da bibliote-

ca direto nos browsers. 

 

 

Figura 23 - Logo do framework Wikitude, da empresa de mesmo nome [80]. 

Wikitude 

Diferente dos outros frameworks analisados até agora, o Wikitude 

[80] inicialmente utilizava em seu produto Wikitude World Browser uma modali-

dade conhecida como location-based AR, que ao invés de se basear em uma 

imagem ou marcador, baseava-se nas coordenadas do GPS e direção aponta-

da. 

A versão atual do Wikitude oferece Natural Feature Tracking, além 

de location-based. É capaz de fazer todo o trabalho de reconhecimento, rastre-

amento e combinação de imagens, não necessitando que o desenvolvedor faça 

a integração com bibliotecas com o OpenGL por conta própria. 

O Wilkitude oferece a seus usuários a ferramenta Wikitude Studio, 

que permite que o seu usuário reúna em um banco de dados todos os targets 

juntamente com as imagens que serão combinadas. Este banco de dados pode 
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ser então baixado e integrado na aplicação RA ou ser consultado através do de 

serviços do tipo cloud services da própria Wikitude. A modalidade cloud recog-

nition permite a associação de metadados a cada imagem através do Wikitude 

Studio que são transmitidos para a aplicação após o reconhecimento da ima-

gem. 

 

 

Figura 24 - Wikitude Studio - imagem capturada pelos autores. 

O Wikitude usa um formato proprietário para os modelos 3D que se-

rão combinados na cena de RA, porém oferece uma aplicação para converter 

imagens em formatos mais comumente suportados por ferramentas de design 

3D para aquele formato. 

Possui versões do seu SDK para Android e iOS, bem como um plu-

gin para utilização com o Unity em ambas as plataformas. Além disso, existe 

um plugin para Cordova, um framework de desenvolvimento híbrido que permi-

te que uma mesma base de código seja usada para iOS e Android ao mesmo 

tempo, o que o torna bastante atrativo para desenvolvimento de aplicações 

multi-plataforma. 
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O custo da licença é elevado, mas é possível se utilizar uma versão 

trial. A versão trial apresenta uma marca d’água na tela de RA, e possui acesso 

limitado aos serviços de cloud. Em todos outros aspectos, tem a mesma fun-

cionalidade da versão completa. Além desta versão, o Wikitude Academy ofe-

rece versões para estudantes e instituições acadêmicas. Esta versão não apre-

senta a mesma marca d’água, mas tem distribuição limitada e as aplicações 

que a utilizam não podem ser distribuídas através das lojas de aplicativos. 

 

 

Figura 25 - Logo do OpenCV [81], projeto open source da Intel. 

OpenCV/ArUco 

Outra possibilidade considerada foi a utilização do OpenCV [81], on-

de CV significa Computer Vision. Embora não seja um SDK para RA, possui 

todos os componentes necessários para a execução de um projeto RA. 

A biblioteca foi desenvolvida pela Intel, com o intuito de realizar tes-

tes de desempenho nos seus chipsets, e por ser open source, é bastante popu-

lar no meio acadêmico. Tendo sido escrita em C e C++, possui bindings para 

Python e outras linguagens de mais alto nível. Um sem-número de outras bibli-

otecas foram desenvolvidas utilizando OpenCV, a destacar a biblioteca ArUco, 

que se propõe a facilitar a maioria das tarefas necessárias para uma aplicação 

RA. 
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4.2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Considerando as limitações de tempo para desenvolvimento do pro-

tótipo e os requisitos necessários para o projetos mencionados anteriormente, 

foram analisadas as vantagens e desvantagens de cada um dos frameworks 

apresentados. 

Na ordem apresentada, então temos uma relação das vantagens e 

desvantagens de cada SDK estudado, apresentadas na tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 - Comparativo dos SDKs de RA 

SDK Vantagens Desvantagens 

CraftAR Permite integração com apli-

cações Android e iOS, e plu-

gins para frameworks de de-

senvolvimento como Cordova. 

Estranhamente, não permite a RA on-

device, ou seja, todo o reconhecimen-

to e rastreamento dos objetos deve 

ocorrer através de uma conexão com 

a Internet. Embora para uso amplo 

isso seja desejável, o protótipo foi 

concebido para utilizar informações 

on-device, justamente para não haver 

custos de conexão associados. 

Vuforia Excelente integração com fer-

ramentas de desenvolvimento 

como o Unity, excelente varie-

dade de tipos de objetos para 

rastreamento. A capacidade de 

reconhecer objetos cilíndricos 

é extremamente útil para facili-

tar o reconhecimento de rótu-

los de latas e garrafas. 

Não possui um módulo gráfico que 

seja capaz de exibir a cena RA com-

binada com a visão da câmera. 

ARToolkit A biblioteca é estável e bastan- O fato de não ter uma aplicação pron-
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te madura, possui uma comu-

nidade de usuários ativa e al-

guma integração com módulos 

OpenGL. 

ta para a análise das imagens com-

plica o workflow e pode consumir bas-

tante tempo no processo de desen-

volvimento. 

Wikitude Possui todos os componentes 

desejados para o projeto, in-

cluindo integração simplificada 

com Cordova, e plataformas 

baseadas em Cordova - Ionic. 

Possui uma starter app já inte-

grada com o plugin Wikitude 

que agiliza o início do desen-

volvimento. Sua licença edu-

cacional é bem interessante 

por permitir a visualização sem 

marcas d’água indesejadas. 

O limite para utilização dos serviços 

de nuvem são praticamente impossí-

veis de se manter durante o  desen-

volvimento. A identificação de ima-

gens em objetos cilíndricos é bastan-

te ineficaz. 

OpenCV Possui todos os componentes 

em baixo nível e utilizando bi-

bliotecas otimizadas pelos 

próprios fabricantes dos chips, 

tendo um desempenho consi-

derável. Sendo open source, 

não existem restrições para 

uso em aplicações de finalida-

de acadêmica. 

Por ser uma biblioteca de baixo nível, 

possui uma curva de aprendizado 

bastante íngreme, sendo necessária 

toda a integração de componentes 

“manualmente”, exigindo domínio de 

várias tecnologias diferentes. 
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4.2.3 PROBLEMAS ENFRENTADOS 

Um dos primeiros frameworks a serem testados foi o Vuforia + Unity. 

O Unity é um framework orientado ao desenvolvimento de jogos eletrônicos, 

cuja aplicação pode se estender fora desse meio. A integração com o Vuforia é 

bastante simples: em poucas horas é possível montar uma demonstração das 

capacidades do framework combinado. 

O problema maior é a integração com os frameworks específicos pa-

ra desenvolvimento de aplicações mobile, que no caso do Unity, é praticamente 

inexistente. Para mencionar apenas um ponto, seria necessário utilizar o Unity 

para desenvolver todo o ambiente de interação com o usuário fora da RA, o 

que seria contraproducente. Além disso, pelo fato do Unity ser orientado ao 

desenvolvimento de jogos, a identidade visual da interface da aplicação não 

seguiria naturalmente ou facilmente as convenções das plataformas móveis 

(Android e iOS). 

Outros ambientes foram descartados por possuírem um baixo nível 

de maturidade dos componentes utilizados para integração com aplicações 

mobile. Documentação limitada dessa integração, conflitos de versões e a ne-

cessidade de se investigar muito em fóruns online e outros sites da Internet 

acabam por eliminar a utilização do OPenCV/ArUco e do ARToolkit. 

Dois fatores se mostraram os maiores impeditivos para o uso do 

CraftAR: A impossibilidade de se utilizar on-device RA e a limitação do número 

de possíveis imagens para reconhecimento, o que afetaria a utilização mais 

ampla do framework. 

Com o Wikitude foi possível sair do zero até uma prova de conceito 

simples em poucas horas. A integração com o Ionic + Cordova3 foi imediata e 

sem maiores complicações. A maior dificuldade com este SDK consiste nas 

                                            
3
 Ionic/Cordova é um framework que utiliza técnicas de aplicação web (CSS/HTML/Javascript) 

para o desenvolvimento de aplicações mobile que mantém a aparência e comportamento (em 

inglês: look and feel) de aplicações nativas. 
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falhas na capacidade de reconhecer rótulos cilíndricos, o que exige paciência 

da parte do usuário. A documentação é extensa, e não houve nenhuma dificul-

dade no contato com a Wikitude para se obter uma licença através da sua ini-

ciativa educacional, sem marcas d’água e válida por tempo suficiente para a 

conclusão do projeto. 

4.2.4 FRAMEWORK ESCOLHIDO 

Tendo levado tudo que foi descrito até agora em consideração, o 

framework escolhido para o desenvolvimento do protótipo foi o Wikitude. Con-

siderou-se que as vantagens de se ter uma rápida integração com os frame-

works mobile eram suficientes para contrabalançar a dificuldade de se identifi-

car objetos cilíndricos, embora para finalidades de um uso mais amplo da apli-

cação tal questão possa se apresentar um obstáculo indesejável. 

 

 

Figura 26 - Componentes da arquitetura do Wikitude SDK [82] 
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4.3 DESIGN DA INTERFACE UMA APLICAÇÃO DE RA 

Na fase de projeto da interface da aplicação de RA, métodos especí-

ficos foram pesquisados para fazer frente aos desafios da construção desse 

tipo de interfaces. 

É certo que algumas das questões mais comuns de design devem 

ser tratadas, como as necessidades do público alvo e as expectativas para o 

produto final. A partir desse ponto, os elementos visuais que compõem a IU 

devem ser considerados. Entretanto, o que torna o design diferente no caso da 

RA é o fato de que as interfaces são ligadas ao mundo real de uma forma di-

nâmica, devem apresentar claramente aos usuários essa camada virtual e ain-

da tornar os elementos que a compõe interativos na medida certa de usabilida-

de, o que significa que técnicas especiais de design devem ser consideradas 

[83] [84]. Se o indivíduo não puder trabalhar com a aplicação ou não reconhe-

cer facilmente quais recursos fazem com que os processos interativos sejam 

executados, a experiência de RA do usuário falhará. Trabalhar com elementos 

de uma camada virtual que completa e interage com os objetos do mundo real 

em uma tela é significativamente diferente do trabalho de projetar a IU de uma 

aplicação tradicional [84]. 

Elementos visuais proeminentes devem ser considerados para me-

lhorar o engajamento do usuário. Etiquetas e links criados pela camada virtual 

precisam sobressair claramente, para que o usuário entenda a relação desses 

elementos visuais com o os objetos do mundo real que são rastreados pela 

aplicação, e que possa identificar que a seleção de alguns elementos específi-

cos resultará em uma experiência interativa com a aplicação. Nesse sentido os 

designers passam de projetistas de uma interface gráfica tradicional para se-

rem criadores da experiência de realidade aumentada. É necessário então que 

se considerem maneiras de fazer as características vitais dessa experiência se 

destacar para o usuário. Esse destaque pode ser feito usando vários tipos de 

técnicas, quer seja com cor, texto em negrito, caixas de texto especiais, ícones 
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ou outros elementos, o usuário deve ser guiado pelos passos da experiência a 

fim de ajudá-lo a compreender as funções da aplicação. 

As opções de contraste e cor nos dispositivos móveis são fundamen-

tais. Como Winn explica [85], "as combinações de cores são uma grande preo-

cupação quando se considera a clareza ... o bom contraste é a melhor maneira 

de melhorar a legibilidade". A escolha das cores deve refletir uma decisão ba-

seada em fatores como cor de fundo e outros elementos contrastantes circun-

dantes. 

O designer também deve considerar o que as cores podem e não 

podem ser vistas em condições de brilho extremo ou luz. Aplicativos de RA po-

dem ter elementos 2D ou 3D. Fatores como movimento e o ângulo da tela afe-

tam como as cores e os itens contrastantes que aparecem. 

Aplicações de RA para telas pequenas de dispositivos móveis preci-

sam ser projetadas de acordo com essas circunstâncias pois afetam o modo 

como o usuário visualiza as informações. 

Como os dispositivos móveis são menores do que telas de compu-

tadores tradicionais, o uso de cores é essencial para desenvolver aplicações 

visualmente agradáveis e organizadas. As cores podem ser usadas no projeto 

de RA para fins de identificação. Cores vivas ou brilhantes indicam avisos ao 

usuário. Winn [85] discutiu este conceito em manuais de equipamentos eletrô-

nicos. Ele explica que "muitos componentes eletrônicos são identificados por 

suas cores distintivas ... um manual que usa ilustrações coloridas ... será, por-

tanto, mais acessível ao leitor do que aquele que se baseia no texto". Embora o 

autor estivesse se referindo a manuais de documentos em papel, esses concei-

tos do uso de cores podem facilmente ser transferidos para os sistemas móveis 

de RA. 

A ideia do uso da cor para identificação foi aplicada aos manuais de 

realidade aumentada para a empresa de automóveis Hyundai, como ilustrado 

na Figura abaixo. 
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Figura 27 - Aplicação de RA para os carros da Hyundai [86] 

Este uso da cor direciona a atenção do usuário e o adverte de áreas 

ou interações possíveis. O uso de cor para orientação e avisos também é signi-

ficativo em um dispositivo móvel onde pode ser mais difícil ver os objetos devi-

do ao tamanho da tela. 

Uma outra área que pode representar um problema no projeto da a-

plicações de RA é a exibição. Fatores como tamanho da tela, brilho e movi-

mento são uma parte desafiadora do design móvel. Uma vez que dispositivos 

portáteis são móveis, eles podem ser usados basicamente em qualquer lugar. 

Esses aplicativos podem ser usados em todos os tipos de ambientes onde 

questões como a iluminação pode ser um fator. Em estudo focado nas IUs para 

telas pequenas, Bahat [87] afirmou que "iluminação, movimento e conexões à 

internet são todas variáveis ... a iluminação, em particular, é uma variável difícil 

de se contrapor e diretamente relacionada à facilidade com que um espectador 

é capaz de ler a tela". 

Um aplicativo pode ser usado em muitos ambientes diferentes, então 

escolher elementos - como cores contrastantes e fontes grandes e legíveis - é 

de vital importância na criação de um design funcional. O designer da aplicação 

de RA deve verificar o possível uso da aplicação em várias condições e ambi-
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entes. Mudanças de iluminação e visibilidade da tela devem ser consideradas. 

Os elementos visuais que compõe o projeto de design devem ser cuidadosa-

mente pensados para a nova realidade das aplicações de RA [88]. 

4.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho tem como foco principal a Engenharia de Usabilidade. 

O desenho de interface focado na usabilidade coloca desafios específicos que 

devem ser considerados ao escolher a metodologia de desenvolvimento. 

Como cada ciclo de evolução do design, focado nas questões de 

usabilidade e comportamento da interface pode provocar alterações, mesmo 

que pequenas, na estrutura da aplicação, os autores decidiram que uma meto-

dologia ágil seria mais adequada para este projeto. 

Considerando o tempo escasso disponível, foi adotado um método 

iterativo e incremental baseado na metodologia Scrum4 com um mínimo de 

formalismo e unidades de tempo de desenvolvimento (chamados na metodolo-

gia Scrum de sprints) de 2 semanas, tendo um dos autores atuando como de-

senvolvedor principal e o outro autor atuando no papel de dono do produto (em 

inglês: product owner). 

Os sprints iniciais foram dedicados a testes e experimentações com 

os diversos frameworks analisados. A partir da escolha do framework, novas 

experimentações puderam fornecer melhor embasamento para o trabalho de 

design inicial. A partir deste ponto em diante, os sprints foram guiados pelo re-

finamento dos ciclos de evolução do design da interface que ocorriam em para-

lelo e que alimentavam a lista de tarefas alvo de cada sprint (chamada no S-

crum de sprint backlog). 

                                            
4
 Scrum: Processo de trabalho que emprega técnicas para o desenvolvimento iterativo e incre-

mental utilizado no desenvolvimento de software ágil [106]. 
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Os testes de usabilidade feitos com a aplicação, após disponibiliza-

ção da primeira versão do protótipo, também orientaram a evolução e o foco do 

desenvolvimento (backlogs) para os sprints finais que produziram a última ver-

são da aplicação. 

4.5 TESTES DE USABILIDADE 

A avaliação da usabilidade de sistemas tradicionais, seja de aplica-

ções web ou aplicações móveis, é feita com base em métodos de usabilidade 

pré-definidos. Estes métodos podem ser categorizados como métodos de ins-

peção, métodos de teste e relatórios de usuários [72] [89]. 

Para a fase dos testes de usabilidade, o projeto usará métodos 

chamados métodos de inspeção. 

Os métodos de inspeção envolvem a escolha de avaliadores usual-

mente sem experiência na aplicação e consomem menos tempo e recursos 

que os das outras categorias. Métodos como heurísticas, passo a passo cogni-

tivo, inspeções de recursos, lista de verificação de diretrizes e inspeção basea-

da em perspectiva estão nesta categoria [72]. Testes com heurísticas podem 

resultar em dados qualitativos significativos, inclusive encontrando mais pro-

blemas do que métodos de testes (como testes de laboratório e de campo), 

tipicamente quantitativos [90]. 

Na avaliação heurística, são recrutados um ou mais avaliadores. Os 

avaliadores examinam a IU de um determinado protótipo e tentam encontrar 

problemas na conformidade da interface com 10 princípios de usabilidade. Es-

ses princípios, criados por Jakob Nielsen [91] são chamados de "heurísticas" 

porque são de natureza mais básica do que diretrizes de usabilidade específi-

cas. As 10 heurísticas são definidas por Nielsen [92] como: 

1. Visibilidade do status do sistema. 
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O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que 

está acontecendo, através de feedback apropriado dentro de um pra-

zo razoável. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real. 

O sistema deve falar o idioma dos usuários, com palavras, frases e 

conceitos familiares para o usuário, em vez de termos orientados para 

o sistema. Siga as convenções do mundo real, fazendo com que a in-

formação apareça de forma natural e lógica. 

3. Controle e liberdade do usuário. 

Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano 

e precisarão de uma "saída de emergência" claramente marcada para 

deixar o estado indesejado sem ter que passar por um diálogo prolon-

gado. Suporte desfazer e refazer. 

4. Consistência e padrões. 

Os usuários não devem ter que se perguntar se diferentes palavras, 

situações ou ações significam o mesmo. Siga as convenções da plata-

forma. 

5. Prevenção de erros. 

Melhor do que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que 

impede que ocorra um problema em primeiro lugar. Eliminar condi-

ções propensas a erros ou verificá-las e apresentar aos usuários uma 

opção de confirmação antes de se comprometerem com a ação. 

6. Reconhecimento em vez de lembrança. 

Minimize a carga de memória do usuário, tornando visíveis objetos, 

ações e opções. O usuário não deve ter que lembrar as informações 

de uma parte do diálogo para outra. As instruções para o uso do sis-

tema devem ser visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que apro-

priado. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso. 

Aceleradores - não vistos pelo usuário novato - podem, muitas vezes, 

acelerar a interação para o usuário especializado, de modo que o sis-

tema possa atender a usuários inexperientes e experientes. Permitir 

que os usuários adaptem as ações frequentes. 

8. Design estético e minimalista. 

Os diálogos não devem conter informações que sejam irrelevantes ou 

raramente necessárias. Toda unidade extra de informação num diálo-
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go compete com as unidades de informação relevantes e diminui a 

sua visibilidade relativa. 

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros. 

As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples 

(sem códigos), indicar com precisão o problema e sugerir de forma 

construtiva uma solução. 

10. Ajuda e documentação. 

Mesmo que seja melhor se o sistema pode ser usado sem documen-

tação, pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer 

informação desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do 

usuário, listar os passos concretos a serem realizados e não ser muito 

grande. [92] 

 

O passo a passo cognitivo [93] é um método de avaliação que é u-

sado para inspecionar a interação entre o usuário e a interface através de al-

gumas tarefas pré-definidas. 

Neste método, o foco principal é a aprendizagem exploratória [94]. 

Aprendizagem exploratória neste contexto significa o quão bem um usuário 

iniciante é capaz de usar a interface sem qualquer treinamento prévio. Este 

método pode ser aplicado na fase inicial da concepção de uma interface ape-

nas com protótipos em papel ou durante a fase de beta teste. Este método 

também inclui o recrutamento de avaliadores que podem ser projetistas de sis-

tema e outros avaliadores, novatos na interface de usuário utilizada [94]. Os 

projetistas de sistema preparam a primeira fase de atividade que envolve a 

preparação da tarefa e as ações corretivas. Os avaliadores que não conhecem 

a interface, em seguida, tentar analisar a tarefa a partir da perspectiva de um 

usuário novato. Este método define quatro fases da atividade: 

 O usuário define uma meta a ser cumprida. 

 O usuário procura na interface as ações disponíveis. 

 O usuário seleciona uma ação que parece ser capaz de fazer 

progressos em direção à meta. 

 O usuário executa a ação e verifica se o feedback indica que o 

progresso está sendo feito em direção à meta. 
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Para cada passo dado que um usuário teria tomado para concluir 

uma tarefa, todas as etapas acima são repetidas. A tarefa dos avaliadores na 

primeira fase inclui vários pré-requisitos para o procedimento do passo a passo 

cognitivo que são [95]: 

1. Uma descrição geral de quem serão os usuários avaliadores e 

que conhecimento relevante eles possuem. 

2. Uma descrição específica de uma ou mais tarefas representativas 

a serem realizadas com o sistema. 

3. Uma lista das ações corretas necessárias para concluir cada uma 

dessas tarefas com a interface sendo avaliada. Em seguida, o 

avaliador que é novato para a interface do usuário tenta respon-

der às quatro perguntas a seguir para cada ação correta envolvi-

da em uma tarefa [93]: 

 O usuário tentará conseguir o efeito correto? 

 O usuário notará que a ação correta está disponível? 

 O usuário associará a ação correta com o efeito desejado? 

 Se a ação correta for executada, o usuário verá que progres-

so está sendo feito para a solução da tarefa? 
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5 ESTUDO DE CASO: USO DE REALIDADE AUMEN-

TADA PARA LEITURA DE RÓTULOS NUTRICIONAIS 

DE ALIMENTOS 

Este capítulo descreve o caso de estudo da aplicação de RA cons-

truída como objeto deste trabalho. Esta aplicação objetiva a leitura e identifica-

ção de informações em rótulos nutricionais de alimentos, em especial as infor-

mações sobre a presença de substâncias alergênicas no produto e apresenta 

como resultado um conjunto de informações visualmente adicionadas à ima-

gem do produto, incluindo alertas para o caso do usuário com alergias ou ou-

tras restrições alimentares. 

5.1 ESCOPO DA APLICAÇÃO 

Esta é a descrição do escopo básico da aplicação, incluindo o objeti-

vo principal, problema que a aplicação se propõe  a resolver, público alvo e 

equipamentos onde a aplicação será executada. 

5.1.1 OBJETIVO PRINCIPAL DA APLICAÇÃO 

A finalidade principal da aplicação é a de identificar e informar ao 

usuário dados importantes que normalmente estão presentes entre as informa-

ções nutricionais em uma embalagem de um produto alimentar industrializado, 
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mas que são pouco claras, difíceis de se interpretar e até mesmo difíceis de 

serem encontradas. 

5.1.2 QUAL PROBLEMA A APLICAÇÃO RESOLVERÁ? 

Informações como a presença de ingredientes alergênicos, assim 

como a presença de quantidade significativa de sódio, açúcares ou gorduras 

são de uma importância extraordinária para uma parcela significativa da popu-

lação que sofre de problemas médicos como diabetes, alergias e intolerâncias 

alimentares. 

5.1.3 COMO A APLICAÇÃO SIMPLIFICA OU MELHORA O PROCESSO 

ATUAL? 

Atualmente produtos industrializados devem seguir uma legislação 

da ANVISA publicada pela RDC 26/2015 [6] no que tange à descrição da pre-

sença de alergênicos nos rótulos nutricionais. Entretanto a legislação ainda é 

muito complexa e muito pouco difundida. Muitas pessoas, mesmo tendo a in-

formação da presença dos alergênicos, têm dúvidas sobre como interpretar 

essa informação. A aplicação simplifica a apresentação dessas informações, 

criando uma simbologia fácil de ser compreendida. 
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5.1.4 RESTRIÇÕES DE PLATAFORMAS 

A aplicação foi projetada para ser executada em ambientes de dis-

positivos móveis (celulares) que usam o sistema Android ou iOS, com telas de 

tamanho a partir de 4 polegadas (ex. modelos iPhone 5) ou superior. Ela tam-

bém poderia ser adaptada para uso em tablets com pouco esforço. A aplicação 

depende da existência de uma câmera no dispositivo, usada como entrada pa-

ra o processamento de imagens. 

5.1.5  AMBIENTES DE USO 

A aplicação foi projetada para ser usada em dois momentos: o de 

pesquisa para formar intenção de compra e o momento da compra dos produ-

tos propriamente dita. A aplicação tanto pode ser usada em lojas físicas (su-

permercados, mercearias, lojas em geral) como também pode ser usada duran-

te as pesquisas ou interações de compra de produtos em lojas de e-commerce 

pela Internet. No caso da loja física, o usuário deverá ter o produto em suas 

mãos e a aplicação interagirá com a embalagem física do produto. No caso das 

lojas virtuais o usuário deverá ter acesso a uma imagem da embalagem do 

produto presente nas listas do site de e-commerce. 

5.2 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Levando-se em consideração o escopo descrito, um levantamento 

de requisitos foi feito considerando possíveis usuários alvo da aplicação. Por 

causa das restrições de prazo e recursos, um dos autores do projeto (identifi-
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cado, por seu background5, como usuário alvo da aplicação) serviu como foco 

para essa etapa de levantamento. De acordo com o método Scrum (como des-

crito no item 4.4) este autor atuou como product owner. Um outro usuário con-

vidado (com o mesmo tipo de background) também fez parte da fase de elicita-

ção desses requisitos. Através de entrevistas com estes usuários foi criada 

uma lista requisitos. Segundo o método Scrum, essa lista serviu como lista-

base de funcionalidades desejadas para o produto (em inglês, product bac-

klog). A tabela 3 abaixo mostra os requisitos levantados e que compuseram o 

domínio das funcionalidades da primeira versão da aplicação. 

Tabela 3 - Lista de Requisitos Funcionais da Aplicação. 

No. Requisito Funcional 

1. A aplicação deverá permitir que o usuário faça seu cadastro usando seu nome 

e email ou através de sua conta na rede social do Facebook. Se o nome e 

email forem usados, o usuário também deverá cadastrar uma senha de aces-

so. Um banco de dados para autenticação dos usuários deverá ser criado. 

2. Um usuário já cadastrado poderá fazer o login na aplicação através de seu 

email e senha ou através do Facebook diretamente. 

3. O usuário poderá interagir com tutoriais simples. Os tutoriais deverão se con-

centrar em 3 perguntas básicas: 1) Como usar a aplicação? 2) Como entender 

melhor as informações nutricionais de um rótulo de alimento. 3) Como enten-

der a simbologia dos ícones usados na aplicação para apresentar as informa-

ções identificadas e relacionadas àquele produto? 

4. O usuário deve poder acessar a tela de scan da embalagem, onde interagirá 

com o produto em suas mãos ou a partir de uma imagem do produto. Ao en-

quadrar imagem da frente da embalagem do produto, centralizando o nome e 

a marca, a aplicação executará um scan desta imagem e a enviará para o al-

goritmo de reconhecimento e processamento. Se a imagem for reconhecida, a 

                                            
5
  Um dos autores deste estudo é pai de uma criança com diagnóstico de múltiplas 

alergias alimentares de alto grau de severidade. 
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aplicação salvará a identificação do produto reconhecido no cadastro de pro-

dutos do usuário e ativará o layer de RA acima da embalagem do produto. Se 

a imagem não for reconhecida a aplicação informará isso ao usuário e pergun-

tará se o usuário deseja fazer upload da imagem para o banco de produtos. 

Se o usuário confirmar essa opção, a imagem será transferida para o servidor 

da aplicação. 

5. O usuário poderá personalizar a aplicação, criando um perfil de uso pessoal. 

Neste perfil ele identificará entre um conjunto de opções, quais ingredientes 

alergênicos interessam a ele/ela ou ainda se lhe interessa monitorar outros 

ingredientes adicionais presentes no produto. Cada opção de alergênico cor-

responde a uma condição médica de alergia ou de intolerância alimentar à-

quela substância e cada opção de ingrediente adicional indica uma restrição 

médica associada (diferente de alergia), como p. ex. diabetes, hipertensão, 

etc. O sistema deverá consultar as informações desse perfil pessoal e quando 

fizer o reconhecimento das informações do produto e ao apresentá-las ao u-

suário, a presença dos ingredientes especificamente marcados no perfil pes-

soal deverá sobressair de forma inteiramente diferente das outras informações 

de modo que o usuário possa fazer uma clara distinção da presença dos in-

gredientes que fazem parte de sua dieta restritiva. 

6. O usuário poderá usar uma função de consulta para explorar o banco de pro-

dutos já cadastrados na aplicação. Essa consulta deverá permitir filtros como 

faixa de preços dos produtos e classificação mínima (no ranking de notas dos 

produtos por categoria, etc.). 

7. O usuário poderá ter acesso aos produtos para os quais já executou um reco-

nhecimento bem sucedido. Logo após o reconhecimento bem sucedido do 

produto, este deverá ser gravado para que possa ser consultado posterior-

mente. Para estes produtos o usuário poderá informar uma nota pessoal (que 

denota preferência), fazer comentários ou consultar mais informações, como 

preço médio do produto. 

8. A aplicação poderá ser usada em vários tipos de ambientes diferentes. Assim 

sendo, controles da câmera que possam melhorar o processo de reconheci-
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mento devem ser providos ao usuário. A aplicação deverá permitir que o usuá-

rio: a) acione controles do backlight da câmera para o caso de problemas de 

iluminação no ambiente e b) ligue ou desligue o controle de autofoco da câme-

ra. 

 

5.3 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA DE USABI-

LIDADE 

Como visto na pesquisa dos trabalhos relacionados, a estratégia de 

engenharia de usabilidade proposta por Gabbard e Swan [52] foi criticada por 

Nakamoto et. al [68] por apresentar problemas de consumo de tempo e recur-

sos ao propor um ciclo iterativo [Figura 18] para a construção do projeto de in-

terface do usuário, dentro das etapas sucessivas do projeto de software. Esses 

problemas tornam-se ainda mais sérios dada a natureza de aplicações móveis 

(como a proposta neste estudo de caso) que frequentemente possuem limites 

reduzidos no prazo de desenvolvimento. 

Além disso, como visto no trabalho de Kulas et. al [70] o desenvol-

vimento das modernas aplicações móveis de RA deveria paralelizar as princi-

pais fases de desenvolvimento, para aumentar a eficiência em relação às me-

todologias tradicionais. 

A abordagem aplicada neste estudo foi a de adiantar as tarefas de 

avaliação centradas em usuários e construir um ciclo de avaliações de usabili-

dade informais primeiro em cima dos protótipos de design da interface até que 

os usuários estivessem confortáveis com o design proposto e com o compor-

tamento exposto pela interação com as funcionalidades previstas na interface, 

mesmo antes que experimentassem a aplicação desenvolvida. 

A codificação da aplicação propriamente dita (necessariamente de 

evolução mais lenta do que os protótipos do design) seguia em paralelo desde 
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o início, como proposto por Kulas. Como preconizado por Gabbard as avalia-

ções de usuário eram seguidas de avaliações de especialistas. Além disso, o 

desenvolvedor principal da aplicação também participava das avaliações como 

especialista com o objetivo de balizar e refinar o entendimento das possibilida-

des de cada nova proposta dentro do projeto de interface completo. 

Com isto, esta estratégia de prototipação contínua e de avaliação 

contínua em paralelo dos projetos de interface centrados em usuários, produzi-

ram 10 ciclos de avaliações informais antes que a primeira versão do protótipo 

inicial da aplicação estivesse pronto. 

A partir da primeira versão do protótipo pronta foram conduzidos 2 

fases de testes de usabilidade usando o protótipo funcional codificado, mesmo 

tendo o escopo limitado e sabendo-se que várias funcionalidades ainda não 

estariam implementadas. 

5.3.1 RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DA IMPLEMENTAÇÃO 

A partir do estudo da legislação de rotulagem de alergênicos [6] i-

dentificou-se que a norma atual prevê 17 itens considerados alergênicos. Este 

número foi restrito para 10 grupos de alergênicos nesta versão da aplicação. 

Os alergênicos são apresentados em três categorias definidas pela legislação 

("Pode Conter", "Contém Derivados de" e "Contém"). Além das alergias a estes 

ingredientes a personalização permite informar ainda condições médicas de 3 

tipos de Intolerâncias Alimentares (intolerância à lactose, intolerância ao glúten 

e doença celíaca). Como condições adicionais foram definidas 3 condições 

médicas hipertensão (associada ao sódio), diabetes (associada ao açúcar) e 

doenças cardíacas (associada a gordura). 

A aplicação em sua versão atual pressupõe ter como objeto as fun-

cionalidades do usuário final. Entretanto para a completude do funcionamento 

da solução, uma outra aplicação seria necessária tendo como usuários pesso-
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as no papel de administradores. Essa aplicação voltada para os administrado-

res teria entre suas principais funções: 

- Incluir novas imagens de targets de embalagens de produtos, ao 

mesmo tempo alimentando o banco de dados dos produtos com as informa-

ções pertinentes relativas às informações presentes nos rótulos nutricionais do 

produto, assim como preço, ranking (segundo critérios de avaliações nutricio-

nais), etc. 

- Revisar as imagens enviadas pelos usuários da aplicação, cadas-

trando para estas as mesmas informações. 

- Autorizando as entradas revisadas no banco de produtos para que 

possam aparecer para o algoritmo de reconhecimento de imagens (como tar-

gets) além de estarem também habilitadas a serem consultadas diretamente 

por consultas dos usuários. 

Entre os 8 requisitos funcionais principais da versão inicial da aplica-

ção, o protótipo restringiu seu escopo, exclusivamente por questões de prazo, 

e houve 3 funcionalidades associadas a alguns desses requisitos que foram 

parcialmente implementadas por restrições de prazo: 

1. "Explorer" - consulta aos produtos do banco de produtos da 

aplicação. Esta funcionalidade, associada ao Requisito #6, foi 

parcialmente implementada. 

2. Consulta à lista de "Meus produtos" - produtos com reconhe-

cimento completado com sucesso pelo usuário. Esta funciona-

lidade, associada ao Requisito #7, foi parcialmente implemen-

tada. 

3. Tela de Scan - Upload de imagens pelo usuário, funcionalida-

de da tela de scan que faz parte do Requisito #4, não foi im-

plementada. 

 

Para o futuro, uma segunda fase de desenvolvimento pode fazer 

parte da evolução da aplicação, com o objetivo de completar estas funcionali-

dades parcialmente implementadas, como exposto no item 5.7. 
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Além disso, por questões de simplificação e agilização do processos 

de desenvolvimento, definiu-se que o módulo de processamento e reconheci-

mento de imagens trabalharia com um banco de targets armazenados local-

mente. A partir desse pressuposto, o comportamento da tarefa de processa-

mento e reconhecimento de imagens muda ligeiramente: o reconhecimento não 

é explicitamente comandado pelo usuário, ou seja, o botão central da função 

de reconhecimento só seleciona o processo, ativando-o automaticamente. O 

reconhecimento dos targets é feito continuamente pelo algoritmo do SDK de 

RA que faz chamadas regularmente à API do módulo de processamento e re-

conhecimento. 

Em uma aplicação comercial, que usa seu banco de imagens targets 

na nuvem, esse comportamento deverá mudar, pois o custo de chamadas con-

tínuas à API e de upload das imagens para o reconhecimento é muito alto. O 

comportamento definitivo deverá incluir uma ativação explícita do usuário, que 

terá um timeout de alguns segundos para posicionar corretamente a embala-

gem. Se a tentativa de reconhecimento for fracassada, o usuário poderá repetir 

a tentativa, mas sempre ativando explicitamente o reconhecimento. 

A elaboração dos elementos visuais mais importantes da camada de 

RA, os ícones da interface com o usuário, foi feita completamente em 2D, para 

simplificar o desenvolvimento desses elementos e para evitar a complexidade e 

os impactos de performance que poderiam resultar do tratamento de elementos 

3D. 

Por fim a última restrição da versão inicial do protótipo é que o ícone 

da seta azul na tela da RA, que simboliza o caso de haverem mais ícones de 

alergênicos disponíveis para serem vistos (fora do campo de visão da camada 

de RA inicialmente visível) está desabilitado. O posicionamento dos ícones na 

camada de RA suporta a visão de no máximo 4 alergênicos por cada faixa de 

categoria (simbolizada por cada área do termômetro). A seta azul seria habili-

tada na situação de existirem, para aquele produto, mais do que 4 alergênicos 

para uma dada categoria. 
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5.3.2 DIAGRAMA DE CLASSES SIMPLIFICADO 

Segue uma representação simplificada do diagrama de classes da 

aplicação. Apenas os principais métodos foram representados. Algumas clas-

ses foram apenas indicadas para manter a simplicidade. As classes represen-

tadas em laranja não foram implementadas ou foram parcialmente implemen-

tadas nesta versão da aplicação. 

 

 

Figura 28 - Diagrama de Classes da Aplicação - Fonte: Imagem criada pelos autores. 

A aplicação utiliza o framework Ionic que se utilizada do padrão MVC 

(Model / View / Controller). As classes Usuario, Produto, Restricao e Ingredien-

te constituem o modelo de dados e representam respectivamente o usuário 



 

 

 

87 

corrente da aplicação, o produto sendo escaneado, ou exibido na tela de Explo-

rer, as alergias cadastradas pelo usuário e os ingredientes do produto.  

As classes UserService e ProdutoService implementam a lógica de 

negócio da aplicação. Além dessas, existem as classes AuthService e Stora-

geService que implementam a autenticação do usuário e os serviços de persis-

tência. A classe AuthService foi implementada apenas para simulação do login, 

mas foi estruturada para permitir múltiplos serviços de autenticação aqui repre-

sentados pelas classes OAuthService e FBAuthService que implementam dife-

rentes métodos de autenticação. A classe StorageService não chegou a ser 

implementada, mas foi concebida para fornecer serviços de persistência  e ca-

che, interagindo com o site da aplicação. 

As classes LoginController, AlergiaController e ExplorerController 

implementam a interação com o usuário. As diversas views foram representa-

das de forma simplificada em uma classe chamada IonicView, sendo que o Na-

vigationController é o responsável pela seleção da view que será exibida na 

tela. 

O plugin Wikitidude para Ionic cria uma segunda view (na realidade 

uma nova instância do componente de browser interno), aqui chamada de AR-

View que se comunica com a Ionic view através de chamadas de API. O Wiki-

tudeController é a classe que responde aos eventos dos sensores do telefone e 

atualiza a ARView. 

Finalmente, a classe Icon foi concebida para permitir a seleção de 

conjuntos de ícones que mais se adequassem ao dispositivo e às preferências 

do usuário, mas não chegou a ser implementada completamente. No protótipo 

atual o valor está representado como um atributo na classe Ingrediente. 
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5.4 DESIGN DA APLICAÇÃO 

No cenário desta aplicação, a RA pode ajudar a experiência do usu-

ário (UX) de três maneiras fundamentais [96]: 

 

1. Diminuindo o custo de interação para executar uma tarefa: a 

dona de casa do exemplo pode permanecer no ambiente atu-

al, interagindo com os produtos do supermercado e ter infor-

mações relevantes exibidos ali mesmo, sem tomar nenhuma 

ação especial. Em contraste, com uma IU não-RA, o usuário 

precisa tomar uma ação explícita (potencialmente complica-

da) para requisitar e acessar a informação e então interagir 

com ela. A falta de comandos nas interfaces RA torna a inte-

ração eficiente e requer pouco esforço do usuário: os siste-

mas RA são proativos e tomam a ação apropriada sempre 

que o contexto externo o exige. 

2. Reduzindo a carga cognitiva do usuário: na ausência de um 

sistema de RA, o usuário teria de se lembrar não só de como 

usar o smartphone ou o computador para encontrar informa-

ções sobre a produto (usando comandos em uma interface 

tradicional), mas também o nome do produtor, nome da mar-

ca, nome do produto ou o número do código de barras do 

produto. Com um sistema RA, as informações úteis do produ-

to (neste caso, informações do rótulo nutricional) são exibidas 

automaticamente e o usuário não precisa lembrar ou anotar 

nomes, marcas ou interagir com códigos de barra. Assim, as 

aplicações de RA diminuem o trabalho de memorização e a 

carga cognitiva associada a este trabalho. 

3. Combinando múltiplas fontes de informação e minimizando os 

interruptores de atenção: com um sistema não-RA, se a pes-
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soa quisesse "salvar" o produto pesquisado no supermercado 

e usar um sistema diferente para encontrar sua história, ela 

teria que mudar seu foco de atenção do plano para aquela 

fonte externa de informação que fornece informações sobre o 

produto. Com a RA, as duas fontes de informação podem ser 

combinadas porque as informações relevantes são exibidas 

em uma sobreposição acima da imagem do próprio produto, 

de modo que a atenção do usuário não precisa ser dividida. 

Muitas tarefas complexas que envolvem reunir múltiplas fon-

tes de informação podem ser beneficiadas com o uso da RA. 

5.4.1 WIREFRAMES DA INTERFACE 

  Nas figuras abaixo vemos o conjunto principal de wireframes6 da 

aplicação. Estes ilustram as telas representando as funcionalidades (associa-

das à lista de requisitos funcionais) e os principais fluxos de navegabilidade da 

interface possíveis para o usuário. 

                                            
6
 Wireframe é uma representação de baixa fidelidade (simplificada) do design, que se destina a 

apresentar a estrutura, a visão e descrição de navegação da interface do usuário [105]. 
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Figura 29 - Primeira fase de navegação do usuário - Telas de Login e Autenticação (pelo Face-

book ou por email). Processo termina na tela de Scan do Produto. Fonte: imagem criada pelos 

autores. 
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Figura 30 - Navegação a partir da tela de Scan do Produto pode ir para a tela de personaliza-

ção do Perfil do Usuário, onde este informa suas restrições. Fonte: imagem criada pelos auto-

res. 



 

 

 

92 

 

Figura 31 - Funcionalidades adicionais - Telas de Meus Produtos (consulta produtos reconhe-

cidos pelo próprio usuário) e tela de Banco de Produtos (para consulta a todos os produtos 

cadastrados na aplicação). Fonte: imagem criada pelos autores. 
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Figura 32 - Telas de Ajuda - explicam o que são as Informações Nutricionais do rótulo, como 

usar a aplicação e sobre as regras da rotulagem de alergênicos. Fonte: imagem criada pelos 

autores. 
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5.4.2 EVOLUÇÃO DO DESIGN DA INTERFACE 

Vários desafios significativos foram encontrados na criação e projeto 

do design desta aplicação de RA móvel, voltada para o uso em smartphones. 

Abaixo segue a descrição desses desafios e quais guidelines apresentados nos 

trabalhos relacionados no item 3.3 foram utilizados durante a evolução do pro-

cesso de design: 

1. A necessidade de se construir o design do conjunto de ele-

mentos visuais e interativos - ícones e botões - de forma que 

ficasse claro ao usuário quais informações fundamentais es-

tavam sendo providas pela camada de RA. 

Guidelines utilizadas: T1, T4, G1, G4. 

Solução: Figura 35 (conjunto de ícones coloridos e escala). 

2. O tamanho pequeno da tela dos celulares e a necessidade 

de criar os elementos visuais que compõe a camada de RA 

sem sobrepor completamente a imagem do mundo real, ou 

neste caso sem sobrepor o logotipo principal da mar-

ca/produto nas embalagens. 

Guidelines utilizadas: N2. 

Solução: Figura 37 (retirar os ícones do centro da imagem e 

limitar o número máximo de ícones apresentado por vez). 

3. A necessidade de permitir ao usuário a interatividade de utili-

zar a câmera e continuamente posicionar os objetos do mun-

do real - neste caso as embalagens - de tal forma que o re-

conhecimento dos marcadores seja feito rapidamente e de 

maneira a treinar o usuário para que entenda claramente o 

melhor ângulo e distância necessários para o reconhecimen-

to. 

Guidelines utilizadas: N1, G6. 
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Solução: Figura 42 (movimento para os lados e para perto da 

imagem revela detalhes, parte dos ícones que possa estar fo-

ra do enquadramento original e permite zoom). 

4. A necessidade materializar de forma completa a funcionali-

dade principal da aplicação: ou seja, traduzir uma quantidade 

variável de informações fundamentais nos rótulos nutricionais 

relativas às possíveis restrições alimentares, em um conjunto 

de elementos visuais que pudessem ser interpretados clara e 

rapidamente pelos usuários da aplicação. 

Guidelines utilizadas: N2. 

Solução: Figura 41 (concepção de funcionalidade de "scroll" 

ou swipe da tela para que o usuário veja os ícones faltantes. 

Indicação visual é feita com ícone de seta). 

5. A necessidade de combinar as duas funcionalidades princi-

pais da aplicação - a funcionalidade de construção das infor-

mações apresentadas na camada de RA junto com a funcio-

nalidade de personalização das necessidades do usuário 

(neste caso, materializações dos Requisitos #4 e #5) em um 

mesmo conjunto de elementos visuais. Essa combinação de-

veria ser feita de tal forma que não pudesse suscitar dúvidas 

no usuário. 

Guidelines utilizadas: T2, N3, G4. 

Solução: Figura 40 (depois de várias alternativas estudadas, 

criação do conceito do ícone de alerta, sempre vermelho for-

te com formato, tamanho e design diferenciado dos outros 

ícones). 

6. A decisão sobre as diferentes opções possíveis relativas ao 

acionamento da ação de scan da imagem para o reconheci-

mento. Ou seja, reconhecimento automático (sem ativação 

explícita pelo usuário) vs. reconhecimento comandado por a-

tivação pelo usuário. 
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Guidelines utilizadas: N6, G3, G6. 

Solução: para o protótipo foi escolhida a opção do reconhe-

cimento automático. Mas foram concebidas duas outras op-

ções: ativação do scan seguido de controle de timeout para o 

reconhecimento e comando para tirar fotografia (snapshot) 

simples com upload também comandado. 

7. A necessidade de criar uma forma que permitisse que o usu-

ário pudesse ter informações simples, claras e precisas sobre 

a forma de utilizar a aplicação, de forma que esse nível de 

"help online" não fosse entediante nem apresentasse uma 

sobrecarga de informações. 

Guidelines utilizadas: N3, N5. 

Solução: Telas de tutoriais ou FAQs. 

Para o caso desta aplicação, cada um desses desafios foi enfrenta-

do a partir da metodologia de prototipação e avaliação contínua. Depois que as 

principais funcionalidades do escopo desta versão da aplicação foram traduzi-

das em wireframes descrevendo a navegação e fluxo dessas funcionalidades 

materializadas como interface da aplicação, foi necessário passar por diversos 

passos de prototipação para se chegar em uma solução minimamente viável da 

interface que representasse uma UX de boa qualidade que pudesse ter chance 

de aceitação pelos usuários. 

Essa evolução gradual da interface nos diversos passos da metodo-

logia de prototipação contínua pode ser ilustrada pela série de figuras abaixo: 
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Figura 33 - Versão 1 da interface - representando as faixas de presença dos alergênicos nos 

rótulos. Fonte: imagem criada pelos autores. 

 

Figura 34 - Versão 2 da interface - procurando resolver a questão das 3 diferentes categorias 

de presença de ingredientes alergênicos nos produtos. Fonte: imagem criada pelos autores. 
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Figura 35 - Proposta inicial da barra de cores indicando as categorias de presença de alergêni-

cos. Fonte: imagem criada pelos autores. 
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Figura 36 - Versão 4 - categorias representadas em escala tipo termômetro. Fonte: imagem 

criada pelos autores. 
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Figura 37 - Representando os tipos de alergênicos separados em 10 categorias de ícones colo-

ridos. Fonte: imagem criada pelos autores. 
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Figura 38 - Primeira proposta do "scroll". Fonte: imagem criada pelos autores. 

 

 

Figura 39 - Primeira proposta de diferenciação dos ícones de alerta segundo o perfil do usuá-

rio. Fonte: imagem criada pelos autores. 
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Figura 40 - Evolução da proposta do ícone de alerta com os outros ícones em cinza. Fonte: 

imagem criada pelos autores. 
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Figura 41 - Volta dos ícones coloridos em conjunto com ícone diferenciado de alerta e ícone de 

scroll. Fonte: imagem criada pelos autores. 

 

Figura 42 - Função de zoom - usuário aproxima a imagem na câmera do celular. Fonte: ima-

gem criada pelos autores. 
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5.5 EXEMPLOS DAS FUNCIONALIDADES NO PROTÓTIPO DA APLICA-

ÇÃO 

Abaixo estão algumas imagens capturadas diretamente da aplica-

ção, demonstrando exemplos das funcionalidades já implementadas no protóti-

po que é a primeira versão funcional da aplicação descrita neste trabalho. As 

telas foram capturadas a partir da execução do protótipo em celulares Android, 

embora a aplicação tenha sido desenvolvida tanto para sistemas iOS como 

Android. No Apêndice A consta uma lista mais completa de imagens captura-

das das telas da aplicação. 

 

 

Figura 43 - Tela de login da aplicação. Fonte: imagem capturada pelos autores. 
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Figura 44 - Tela de produtos cadastrados. Fonte: imagem capturada pelos autores. 



 

 

 

106 

 

Figura 45 - Tela de uma das FAQs da aplicação - ajuda ao usuário. Fonte: imagem capturada 

pelos autores. 
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Figura 46 - Tela de reconhecimento de produto incluindo a camada de RA. Fonte: imagem cap-

turada pelos autores. 



 

 

 

108 

 

Figura 47 - Tela de reconhecimento de produto - com alerta personalizado para glúten e leite. 

Fonte: imagem capturada pelos autores. 

5.6 TESTES DE USABILIDADE NA APLICAÇÃO 

A partir da estratégia de desenvolvimento rápido descrita no item 

5.3, e seguindo as propostas de Nielsen vistas anteriormente e sumarizadas 

em [97], a escolha dos métodos de testes de usabilidade também se mostrou 

adequada como parte da metodologia de prototipação e avaliação contínuas 

em cima do design da interface. Neste caso, apenas inspeções informais e 

qualitativas da interface eram executadas a cada interação do protótipo de de-

sign, ainda sem contar com o protótipo funcional da aplicação. Mesmo nesta 

fase pode-se dizer que essas avaliações, sendo executadas por um dos auto-

res no papel de avaliador principal, e estando focadas nos requisitos de usuá-
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rio, produziram significativa melhoria na evolução gradual do design, como vis-

to no item 5.4.2. 

Após a disponibilização da implementação funcional, o protótipo da 

aplicação passou por um conjunto mais formal de testes de usabilidade. O pro-

tótipo, embora tanha sido desenvolvido tanto para sistemas iOS como Android 

foi testado exclusivamente em plataformas Android. Para este projeto, os dois 

principais métodos de inspeção, descritos em detalhes no item 4.4 foram esco-

lhidos com o objetivo de avaliar o protótipo da aplicação: passo a passo cogni-

tivo e heurísticas de uso. O modelo do teste está descrito no Apêndice B. Os 

resultados dos testes podem ser vistos no Apêndice C. O teste de passo a 

passo cognitivo apresentou resultados satisfatórios na compreensão das tare-

fas, mesmo por usuários sem prévia experiência com aplicações de RA. O tes-

te de heurísticas apresentou uma pontuação média de 41,5 pontos em 50 pos-

síveis. Três pessoas com formação de analistas de testes, sem experiência 

pregressa em sistemas de RA, foram convidadas e participaram como Avalia-

dor 1, Avaliador 2 e Avaliador 3. Esses convidados, sem contato anterior com o 

projeto, funcionaram como público avaliador inicial, fazendo o papel de usuá-

rios da aplicação. 

5.7 EVOLUÇÃO FUTURA DA APLICAÇÃO 

A partir do trabalho de análise e levantamento de requisitos, o esco-

po para uma versão inicial da aplicação foi criado. Este escopo já apresentou 

restrições ao delimitar o foco da aplicação nos termos do domínio de informa-

ções nutricionais estritamente associadas às restrições médicas (alergias e 

intolerâncias alimentares e outras 3 restrições mais comuns). Além disso, por 

questões de tempo, o protótipo apresentado como objeto deste trabalho não 

contemplou o escopo - total. Assim sendo, a primeira fase de evolução futura 

deverá ter como objetivo principal fechar o escopo originalmente delimitado e 
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planejar a inclusão de novas funcionalidades em fases subsequentes. Além 

disso, como descrito no item 5.3.1, a aplicação em sua versão atual teve como 

objeto as funcionalidades do usuário final. Entretanto para a completude do 

funcionamento da solução (para o mercado), uma outra aplicação seria neces-

sária para gerenciar o cadastro de produtos e tendo como usuários os adminis-

tradores da solução. 

Entre as mais interessantes possibilidades da RA, está o potencial 

de que duas ou mais pessoas podem interagir socialmente ou trabalhar juntas 

no mesmo ambiente físico ou à distância. Como visto no item 3.1, o contexto 

social de espaços públicos pode incentivar ou inibir interações e deve ser con-

siderado nos sistemas de RA. Esta aplicação também pode evoluir de modo 

significativo nesta direção. 

Novas funcionalidades podem ser enxergadas em diferentes áreas 

do escopo da aplicação: 

 Aumento do domínio para incluir outros tipos de restrições ali-

mentares. 

 Aumento do domínio para contemplar os 17 tipos de alergênicos 

descritos na resolução da Anvisa [6]. 

 Inclusão de informações nutricionais adicionais presentes no ró-

tulo, ou derivadas dos dados do rótulo, como índice de calorias, 

informação sobre alimento de origem transgênica, presença de 

aditivos, conservantes, etc. 

 Categorização de alimento ultraprocessado, processado ou se-

miprocessado. 

 Inclusão de informações relativas ao produto como preço, acesso 

a receitas, comparação com outros produtos, etc. 

 Ranking de avaliação nutricional com participação de nutricionis-

tas. 

 Função de geolocalização: indicação de pontos de venda físicos 

mais próximos para aquele produto e correspondente indicação 

de preços. 
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 Interações sociais: a partir da existência de uma funcionalidade 

de geolocalização, a aplicação também poderá atender uma 

questão de suporte a interações sociais. O usuário seria capaz 

de verificar se no lugar que ele está (um supermercado p. ex.) 

outras pessoas tem o mesmo tipo de restrição que ele e procu-

ram por produtos seguros. A partir daí a aplicação poderia pro-

mover interações sociais entre eles, inclusive usando redes soci-

ais. Em outro cenário, alguém usando a aplicação poderia intera-

gir remotamente com outra pessoa que pudesse ver pela aplica-

ção os produtos que a primeira está comprando no supermerca-

do e assim ajudar na escolha através das informações da aplica-

ção. Atualmente mesmo sem esse tipo de interação social ser 

explicitamente possível, a aplicação pode promover interações 

sociais em ambientes físicos pois seu uso pode despertar o inte-

resse de outros no mesmo lugar (loja, supermercado) que te-

nham restrições similares, o que levaria à interação, mesmo fora 

da aplicação. Tal funcionalidade deverá obedecer a parâmetros 

de personalização e submetida a opções de privacidade dos u-

suários. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Este capítulo descreve as conclusões alcançadas como resultado do 

trabalho desenvolvido e propõe possíveis caminhos de evolução do tema em 

estudos futuros. 

O desenvolvimento de sistemas que utilizam tecnologias emergen-

tes, como a realidade aumentada em dispositivos móveis, apresenta uma série 

de desafios. Metodologias tradicionais se mostram inadequadas, não existem 

processos e métodos testados e comprovados para guiar o trabalho durante o 

processo de design e de desenvolvimento e falta um bom entendimento das 

nuances de como aplicar os conceitos da Realidade Aumentada para chegar a 

um resultado satisfatório. Em particular, existem poucas diretrizes estabeleci-

das para garantir que o sistema desenvolvido use de forma efetiva o potencial 

da Realidade Aumentada para simplificar o complexo mundo que nos rodeia. 

Reunindo um conjunto sintetizado de guidelines focadas em design 

centrado no usuário, compiladas em estudos recentes e usando técnicas da 

Engenharia de Usabilidade, construímos uma abordagem que paraleliza o tra-

balho de design e o de desenvolvimento, envolvendo o usuário continuamente 

em protótipos de design evolutivos e que por sua vez guiavam os ciclos de de-

senvolvimento. Adicionamos a isso o uso de técnicas de testes de usabilidade 

que guiaram os primeiros protótipos funcionais da aplicação e mantiveram o 

engajamento do usuário mantendo o foco nos requerimentos primordiais e no 

entendimento de como o problema do mundo real poderia ser tratado e resolvi-

do. 

A abordagem utilizada permitiu concluir que os maiores desafios não 

foram o uso das ferramentas e frameworks de Realidade Aumentada. As fer-

ramentas disponíveis atualmente se provaram maduras, com exceção do fato 

de ainda existirem poucas opções que usem frameworks de desenvolvimento 
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híbridos, capazes de gerar aplicações para mais de uma plataforma (Android e 

iOS por exemplo). 

Os maiores desafios foram exatamente na evolução do design da in-

terface e no uso e compreensão dos potenciais da RA. Os testes de usabilida-

de demonstraram que os usuários, mesmo sem experiência pregressa com a 

tecnologia, não tiveram dificuldades para entender o uso da RA. As metas de 

usabilidade, facilidade de uso e simplicidade se revelaram mais fáceis de se-

rem atingidas com a abordagem centrada no usuário, mas mais difíceis de se-

rem enxergadas no início da fase de design. 

O paralelismo das fases de design e de desenvolvimento foi funda-

mental para que os prazos fossem alcançados. A estratégia de prototipação 

contínua e de avaliação contínua em paralelo com os projetos de interface cen-

trados em usuários, mostraram que foi possível produzir vários ciclos de avali-

ações informais antes que a primeira versão do protótipo inicial da aplicação 

fosse usado efetivamente pelos usuários. 

Neste momento os testes de usabilidade adquiriram mais formalida-

de, mas não houve surpresas e os usuários viram o que efetivamente já espe-

ravam. Os ciclos de prototipação de design tiveram o benefício adicional de 

permitir tanto aos usuários quanto aos projetistas que pudessem adquirir uma 

maior familiaridade com os conceitos fundamentais da RA. 

Como descrito no item que trata das possíveis evoluções desta apli-

cação, esperamos tratar de em estudos futuros as possibilidades de evolução 

maior da temática do uso da RA em projetos tão significativos quanto este caso 

de estudo aplicado a um problema real no universo cotidiano da saúde e nutri-

ção. Várias empresas e profissionais do mundo da tecnologia de ponta estão 

se dedicando à RA. É bem possível que vejamos muito em breve celulares e 

outros dispositivos construídos com um suporte avançado à RA. Isso pode sig-

nificar a abertura de novos horizontes e novas possibilidades, além da facilida-

de de já ter integrados nos novos dispositivos todos os elementos necessários 

ao desenvolvimento desse tipo de aplicações com ainda mais recursos. O re-
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cente anúncio do Google Lens [98] e as expectativas para o lançamento do 

iPhone 8 [99] mostram tendências claras nesse sentido. 

 

  

Neste momento, você começa a elaborar em índice analítico todas as referências 

que usaram-se para fazer o trabalho monográfico. 
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APÊNDICE A - TELAS DA 1A. VERSÃO DA APLICAÇÃO 

 

Figura 48 - Tela de Login da aplicação. Fonte: imagem capturada pelos autores. 
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Figura 49 - 1a. Tela de cadastro do usuário. Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Figura 50 - 2a. Tela de cadastro do usuário por email. Fonte: imagem capturada pelos autores. 



 

 

 

131 

 

Figura 51 - Tela de Consulta ao Banco de Produtos da Aplicação. Fonte: imagem capturada 

pelos autores. 

 

Figura 52 - Tela de Consulta aos Produtos do Usuário. Fonte: imagem capturada pelos autores. 
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Figura 53 - Tela das FAQs. Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Figura 54 - Tela da FAQ 1. Fonte: imagem capturada pelos autores. 



 

 

 

133 

 

Figura 55 - Tela da FAQ 2. Fonte: imagem capturada pelos autores. 

 

Figura 56 - Tela de Reconhecimento - Alergênicos no Sorvete 
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Figura 57 - Tela de Reconhecimento 2 - Zoom. Fonte: imagem capturada pelos autores. 
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Figura 58 - Tela de Reconhecimento - com alerta personalizado para glúten e leite. Fonte: ima-

gem capturada pelos autores.
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APÊNDICE B - MODELOS DOS TESTES DE USABILIDADE 

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 

As 10 heurísticas são definidas por Nielsen [92] como : 

 

1. Visibilidade do status do sistema. 

O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está a-

contecendo, através de feedback apropriado dentro de um prazo razoável. 

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real. 

O sistema deve falar o idioma dos usuários, com palavras, frases e concei-

tos familiares para o usuário, em vez de termos orientados para o sistema. 

Siga as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça 

de forma natural e lógica. 

3. Controle e liberdade do usuário. 

Os usuários geralmente escolhem as funções do sistema por engano e pre-

cisarão de uma "saída de emergência" claramente marcada para deixar o 

estado indesejado sem ter que passar por um diálogo prolongado. Suporte 

desfazer e refazer. 

4. Consistência e padrões. 

Os usuários não devem ter que se perguntar se diferentes palavras, situa-

ções ou ações significam o mesmo. Siga as convenções da plataforma. 

5. Prevenção de erros. 

Melhor do que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que impede 

que ocorra um problema em primeiro lugar. Eliminar condições propensas a 

erros ou verificá-las e apresentar aos usuários uma opção de confirmação 

antes de se comprometerem com a ação. 

6. Reconhecimento em vez de lembrança. 

Minimize a carga de memória do usuário, tornando visíveis objetos, ações e 

opções. O usuário não deve ter que lembrar as informações de uma parte do 

diálogo para outra. As instruções para o uso do sistema devem ser visíveis 

ou facilmente recuperáveis sempre que apropriado. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso. 
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Aceleradores - não vistos pelo usuário novato - podem, muitas vezes, acele-

rar a interação para o usuário especializado, de modo que o sistema possa 

atender a usuários inexperientes e experientes. Permitir que os usuários a-

daptem as ações frequentes. 

8. Design estético e minimalista. 

Os diálogos não devem conter informações que sejam irrelevantes ou rara-

mente necessárias. Toda unidade extra de informação num diálogo compete 

com as unidades de informação relevantes e diminui a sua visibilidade relati-

va. 

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros. 

As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem simples (sem 

códigos), indicar com precisão o problema e sugerir de forma construtiva 

uma solução. 

10. Ajuda e documentação. 

Mesmo que seja melhor se o sistema pode ser usado sem documentação, 

pode ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação 

desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário, listar os 

passos concretos a serem realizados e não ser muito grande. [92] 
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Avaliador: Nota Avaliação 
Observação 

 0 1 2 3 4 5 

1.Visibilidade do status do sistema        

2.Correspondência entre o sistema e o mundo real        

3.Controle e liberdade do usuário        

4.Consistência e padrões        

5.Prevenção de erros        

6.Reconhecimento em vez de lembrança        

7.Flexibilidade e eficiência de uso        

8.Design estético e minimalista        

9.Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar de 
erros 

       

10.Ajuda e documentação        

 

Onde 0: Nenhum; 1: Muito pouco; 2: Pouco; 3: Médio; 4: Suficiente; 5: Supera Expectativa 
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MODELOS DOS TESTES DE USABILIDADE - PASSO A PASSO COGNITIVO 

 

Nível Expertise Usuários: Questões para cada tarefa: Tarefa 1  Tarefa 2  

  1.1 1.2 ... 2.1 2.2 ... 

Usuário tipo 1 

Usa algumas aplicações 
no celular 

1. O usuário tentará conseguir o efeito correto?       

2. O usuário notará que a ação correta está disponível?       

3. O usuário associará a ação correta com o efeito desejado?       

4. Se a ação correta for executada, o usuário verá que progres-
so está sendo feito para a solução da tarefa? 

      

Usuário tipo 2 

Usa frequentemente apli-
cações no celular, mas não 
RA 

1. O usuário tentará conseguir o efeito correto?       

2. O usuário notará que a ação correta está disponível?       

3. O usuário associará a ação correta com o efeito desejado?       

4. Se a ação correta for executada, o usuário verá que progres-
so está sendo feito para a solução da tarefa? 

      

Usuário tipo 3 

Usa frequentemente apli-
cações no celular, inclusive 
de RA 

1. O usuário tentará conseguir o efeito correto?       

2. O usuário notará que a ação correta está disponível?       

3. O usuário associará a ação correta com o efeito desejado?       

4. Se a ação correta for executada, o usuário verá que progres-
so está sendo feito para a solução da tarefa? 

      

 

 

 

Valores: S – Sim; N – Não; I - Incerto
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APÊNDICE C - RESULTADOS DOS TESTES DE USABILIDADE 

RESULTADOS DO TESTE - PASSO A PASSO COGNITIVO 

A) Projetista criou lista de tarefas e as ações necessárias para atingir a meta em 

cada uma delas. 

B) 

 

 

 

 

 

 

C) 

3 avaliadores avaliaram cada ação, colocando-se no papel de cada tipo de 

usuário e respondendo às perguntas: 

1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 

2. O usuário notará que a ação correta está disponível? 

3. O usuário associará a ação correta com o efeito desejado? 

4. Se a ação correta for executada, o usuário verá que progresso está sendo 

feito para a solução da tarefa? 

Avaliadores 1, 2 e 3 são projetistas com background em testes de software. 

 

TAREFAS REPRESENTATIVAS A SEREM REALIZADAS NA APLICAÇÃO 
 

Tarefa 1   Criar conta na aplicação, com e-mail ou dados do Facebook. 

 Ações 1.1 Caso escolha dados do Facebook, identificar link para cadastro u-
sando dados do Facebook. 

  1.2 Caso escolha dados do e-mail, identificar link para cadastro usando 
dados de e-mail. 

  1.3 Digitar nome completo, e-mail, senha e confirmação da senha. 

  1.4 Clicar no botão Cadastrar. 

  1.5 Verificar mensagem de confirmação. 

Tarefa 2   Fazer login na aplicação. 

 Ações 2.1 Identificar link para entrar na conta do usuário na aplicação. 

  2.2 Preencher nome de usuário e senha. 

  2.3 Clicar no botão Enviar. 

  2.4 Se senha estiver correta, verificar tela inicial da aplicação. 

  2.5 Se usuário / senha estiverem errados, verificar mensagem. 

Tarefa 3   Preencher restrições alimentares no perfil do usuário. 
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 Ações 3.1 Identificar e selecionar ícone da funcionalidade. 

  3.2 Preencher restrições (intolerâncias e / ou alergias) seguindo orienta-
ção na tela. 

  3.3 No caso de dúvida, recorrer à FAQ, clicando no ícone após identifi-
cação do mesmo. 
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Tarefa 4   Executar o scan da embalagem do produto. 

 Ações 4.1 Usuário aponta a câmera do celular para a embalagem do produto, 
deixando a marca do produto em foco. 

  4.2 Usuário identifica o botão de captura e clica no mesmo. 

  4.3 Caso o produto exista no banco de dados, aplicação retorna resulta-
dos, personalizados de acordo com o perfil do usuário. 

  4.4 Se o produto contém ingrediente alergênico indicado nas restrições, 
ícone indicativo diferenciado deve ser apresentado. 

  4.5 Se o produto contém alergênicos, ícones indicativos de sua presen-
ça são apresentados na escala de cores descrita na FAQ, até quatro 
colunas de apresentação. 

  4.6 Se o número de itens apresentados para uma faixa de cor ultrapas-
sar as 4 colunas, usuário deve clicar na seta à direita, para dar con-
tinuidade na apresentação. 

  4.7 Usuário pode escolher salvar o produto em sua cesta de produtos - 
Não implementado nesta versão. 

  4.8 Caso o produto não exista na base de dados, aplicação apresenta 
mensagem indicando ausência. 

  4.9 Caso o produto não exista na base de dados, aplicação apresenta 
mensagem perguntando se deseja fazer upload do produto - Não 
implementado nesta versão. 

  4.10 Usuário move a câmera, gerando uma mudança do produto em foco, 
e a camada de ícones indicativos de alergênicos desaparece. 
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  Tarefa 1        
  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  Valores:  

Avaliador 1 1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? S S S S S  S Sim  

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S 
 

N Não 
 

tipo 1 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S  
I Incerto 

 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S 
    

Avaliador 2 1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 
S S S S S   

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S 
 Nível de experiência dos 

usuários: 

tipo 2 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S  Usuário tipo 1 - Usa algumas 
aplicações no celular 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S 
 Usuário tipo 2 - Usa frequente-

mente aplicações no celular, mas 
não RA 

Avaliador 3 1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? S S S S S 
 Usuário tipo 3 - Usa frequente-

mente aplicações no celular, in-
clusive de RA 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S 
    

tipo 3 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S     

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S 
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  Tarefa 2    Tarefa 3  
  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 
Avaliador 1 

1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 
S S S S S S S I 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S S S I 

tipo 1 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S S S I 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S S S 

Avaliador 2 
1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 

S S S S S S S S 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S S S S 

tipo 2 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S S S S 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S S S 

Avaliador 3 
1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 

S S S S S S S S 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está dispo-
nível? 

S S S S S S S S 

tipo 3 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S S S S 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S S S 

 



 

 

 

145 

 

  Tarefa 4         

  4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

Avaliador 1 1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 
S I S S S I   S   S 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está disponí-
vel? 

S I S S S I   S   S 

tipo 1 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S I I S I   S   I 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S   S   I 

Avaliador 2 1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? 
S S S S S I   S   S 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está disponí-
vel? 

S S S S S I   S   S 

tipo 2 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S I S I   S   I 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S   S   I 

Avaliador 3 
1. O usuário tentará conseguir o efeito correto? S S S S S I   S   S 

No papel do 
Usuário  

2. O usuário notará que a ação correta está disponí-
vel? 

S S S S S I   S   S 

tipo 3 3. O usuário associará a ação correta com o efeito 
desejado? 

S S S S S S   S   S 

 4. Se a ação correta for executada, o usuário verá 
que progresso está sendo feito para a solução da 
tarefa? 

S S S S S S   S   S 

 

 



 

 

 

146 

RESULTADOS DOS TESTES – AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 

Avaliador 1 Nota Avaliação 
Observação 

Valor para 

Soma  0 1 2 3 4 5 

1.Visibilidade do status do sistema         x     4 

2.Correspondência entre o sistema e o mundo real         x     4 

3.Controle e liberdade do usuário           x   5 

4.Consistência e padrões           x   5 

5.Prevenção de erros       x     Má recuperação quando há problemas na 
leitura da marca do produto. 

3 

6.Reconhecimento em vez de lembrança 

      x     

O botão de paginar (seta azul à direita da 
tela) aparece por todo tempo, como habilita-
do. Quando o usuário não se lembra do nú-
mero de ícones apresentados em colunas na 
1ª tela, pode ficar confuso, sem entender na 
necessidade de rolar a tela. 

3 

7.Flexibilidade e eficiência de uso 

      x     

Aplicação poderia oferecer cadastro persona-
lizado de produtos a incluir em "Outras restri-
ções", na configuração das intolerâncias / 
restrições. 

3 

8.Design estético e minimalista           x   5 

9.Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e 
recuperar de erros 

          x   5 

10.Ajuda e documentação 

      x     

A FAQ é mais focada nas questões nutricio-
nais, faltando o mesmo cuidado com o uso da 
aplicação em si. Por exemplo, não estão des-
critos os botões e suas funcionalidades. No 
momento em que o menu não é textual, isso 
pode ser essencial para os novatos neste tipo 
de aplicação. 

3 
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       TOTAL 40 

Avaliador 2 Nota Avaliação 
Observação 

Valor para 

Soma  0 1 2 3 4 5 

1.Visibilidade do status do sistema       x       3 

2.Correspondência entre o sistema e o mundo real         x     4 

3.Controle e liberdade do usuário 
        x   

Após o scan do produto, deveria apresentar 
confirmação para gravar (ou não) o produto 
pesquisado. 

4 

4.Consistência e padrões 

          x 

Foram observados problemas no alinhamento 
dos ícones dos alergênicos  (*) 
Observada mudança indevida de posiciona-
mento no botão para ação de scan (*) 

5 

5.Prevenção de erros         x     4 

6.Reconhecimento em vez de lembrança           x   5 

7.Flexibilidade e eficiência de uso         x     4 

8.Design estético e minimalista           x   5 

9.Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e 
recuperar de erros 

          x   5 

10.Ajuda e documentação 

        x   

A FAQ deveria conter informações sobre difi-
culdades no uso. Aplicações que usam o re-
curso de scan para reconhecimento podem 
apresentar idiossincrasias no posicionamento 
ou distância dos objetos que estão sendo 
fotografados. Quando o usuário não conse-
gue um posicionamento ideal para a leitura, a 
aplicação deveria dar orientações. 

4 

       TOTAL 43 
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Notas: 

0 
1 2 3 4 5   

Nenhum / Nenhuma Muito pouco Pouco 
Médio, mais ou 

menos 
Suficiente 

Excelente, supera 
expectativa  

        

Média das Avaliações: 41,5 

 
         

Avaliadores 1 e 2 são projetistas com background em testes de software. 
 
           

Observações relatadas:          

 Má recuperação quando há problemas na leitura da marca do produto. 

 Problema resolvido e não observado na última versão avaliada.            

 O botão de paginar (seta azul à direita da tela) aparece por todo tempo, 

como habilitado. Quando o usuário não se lembra do número de ícones a-

presentados em colunas na 1ª tela, pode ficar confuso, sem entender a ne-

cessidade de rolar a tela. 

 Problema resolvido e não observado na última versão avaliada.            

 A FAQ é mais focada nas questões nutricionais, faltando o mesmo cuidado 

com o uso da aplicação em si. Por exemplo, não estão descritos os botões 

e sua funcionalidade. No momento em que o menu não é textual, isso pode 

ser essencial para os novatos neste tipo de aplicação. 

 A última versão avaliada já incluiu orientações para o uso geral da 

aplicação.          

 Aplicação poderia oferecer cadastro personalizado de produtos a incluir em 

"Outras restrições", na configuração das intolerâncias / restrições.          

 Após o scan do produto, deveria apresentar confirmação para gravar (ou 

não) o produto pesquisado. 

 Foram observados problemas no alinhamento dos ícones dos alergênicos  

(* Problema observado nos testes da última versão avaliada). 

 Observada mudança indevida de posicionamento no botão para ação de 

scan (* Problema observado nos testes da última versão avaliada).          
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 A FAQ deveria conter informações sobre dificuldades no uso. Aplicações 

que usam o recurso de scan para reconhecimento podem apresentar idios-

sincrasias no posicionamento ou distância dos objetos que estão sendo fo-

tografados. Quando o usuário não consegue um posicionamento ideal para 

a leitura, a aplicação deveria dar orientações.          

 

 


