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Resumo 

 

 

A Realidade Aumentada (RA) permite aumentar a visão do mundo real 
sobrepondo informação digital sobre a vista real do utilizador, aumentando a 
sua perceção do mundo. Existem várias áreas em que a aplicação da RA foi 
explorada com sucesso, nomeadamente a medicina, a robótica e o 
entretenimento. Uma das áreas em que a RA é considerada estratégica é a 
manutenção em ambiente industrial, para auxiliar os técnicos em tarefas 
complexas. No âmbito desta dissertação foram analisadas as tecnologias e 
métodos mais recentes usados em RA, com vista a sua aplicação num 
contexto de manutenção. Com base nessa análise, foi desenvolvido uma 
solução multi-dispositivo de RA, composta por duas aplicações executadas em 
dispositivos diferentes, para dar apoio à manutenção de um equipamento. Esta 
abordagem foi desenvolvida como solução para um problema encontrado na 
utilização de realidade aumentada com recurso a apenas um dispositivo móvel 
– a quantidade de informação que o técnico precisa, pode ser demasiado 
grande, obstruindo o ecrã do dispositivo móvel e complicando a execução da 
tarefa. Desta forma o técnico de manutenção consegue observar informação 
sobreposta com a realidade num dispositivo e informação adicional relevante 
noutro. Nesta dissertação são também apresentados testes com utilizadores, 
efetuados para avaliar a usabilidade das soluções desenvolvidas. Foi realizado 
um teste preliminar, simulando uma tarefa de manutenção simples numa 
caldeira com o objetivo de perceber a aceitação dos participantes e receber 
comentários e opiniões sobre as aplicações desenvolvidas. A segunda 
avaliação mais orientada para a avaliação da usabilidade de uma solução 
baseada em RA multi-dispositivo consistiu numa experiência controlada 
baseada numa tarefa de apoio à montagem de um circuito eletrónico, em que 
foram recolhidos dados experimentais (medidas de desempenho e satisfação) 
por forma a comparar 3 métodos diferentes: o tradicional (com manual de 
papel), um método baseado em RA com um dispositivo e um método de RA 
com a informação apresentada em dois dispositivos. Os resultados obtidos 
com 24 participantes sugerem que a utilização de realidade aumentada 

oferece vantagens em relação ao método tradicional quando o objetivo é a 
redução do tempo (e variabilidade de tempo entre várias pessoas) e dos erros 
cometidos durante um processo de montagem. Com base na experiência 
obtida apresentam-se conclusões e pistas para trabalho futuro. 
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Abstract 

 

 

Augmented Reality (AR) allows increasing the view of the real world by 
overlaying digital information, increasing the user’s perception of the world. 
There are several areas in which the application of AR has been successfully 
explored, namely medicine, robotics and entertainment. One of the areas 
considered where AR is considered strategic is maintenance in an industrial 
environment, to assist technicians in complex tasks. In this dissertation, the 
most recent technologies and methods used in AR were analyzed for their use 
in a maintenance context. Based on this analysis, a multi-device AR solution 
was developed, consisting of two applications to be executed in different 
devices, to support the maintenance of an equipment. This approach has been 
developed as a solution to a problem encountered in the use of only one 
mobile device with augmented reality - the amount of information the technician 
needs may be too much obstructing the screen and complicating the execution 
of the task. In this way the maintenance technician can observe overlapping 
information with the reality in one device and additional relevant information in 
another. In this dissertation tests with users are also presented, carried out to 
evaluate the usability of the developed solutions. A preliminary test was 
performed simulating a simple maintenance in a boiler in order to better 
understand the acceptance of the participants and to obtain comments and 
opinions on the developed applications. The second evaluation, more oriented 
to the usability evaluation of a multi-device AR system was based on a task to 
support the assembly of an electronic circuit; in this controlled experiment 
several data (performance and satisfaction measures) were collected in order 
to compare 3 different methods: traditional (with a paper manual), a method 
based on a single  device AR solution and another AR method presenting he 
information in two devices. The results obtained with 24 participants suggest 
augmented reality offer advantages over the more traditional method when the 
goal is to reduce the time and errors made, during an assembly process. 



 

 



 

i 

Índice 

Índice ....................................................................................................................................................................... i 

Lista de Figuras .................................................................................................................................................. v 

Lista de Tabelas ................................................................................................................................................. x 

1 Introdução .......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Motivação e Objetivos ..................................................................................................................................................2 

1.2 Estrutura ................................................................................................................................................................................3 

2 Estado da Arte ................................................................................................................................................ 5 

2.1 Realidade Aumentada .............................................................................................................................................. 5 

2.1.1 Displays ......................................................................................................................................................................... 7 

2.1.2 Dispositivos de entrada .................................................................................................................................... 9 

2.1.3 Tracking ...................................................................................................................................................................... 10 

2.2 Realidade Aumentada para manutenção industrial ....................................................................... 11 

2.2.1 Operações de manutenção ......................................................................................................................... 13 

2.2.2 Inspeção e diagnóstico .................................................................................................................................. 14 

2.2.3 Manutenção de máquinas e efeito da execução de tarefas com as mãos livres

 .......................................................................................................................................................................................................15 

2.2.4 Aplicações móveis de Realidade Aumentada para auxílio a (des)montagem e 

reparação ............................................................................................................................................................................. 16 



 

ii 

2.2.5 Considerações finais ........................................................................................................................................ 18 

3 Proposta de um Sistema multi-dispositivo de Realidade Aumentada para 

Manutenção ...................................................................................................................................................... 19 

3.1 Aplicação móvel de Realidade Aumentada para apoio a manutenção......................... 20 

3.1.1 Conceito ..................................................................................................................................................................... 20 

3.1.2 Aplicação desenvolvida .................................................................................................................................. 21 

3.2 Sistema multi-dispositivo de Realidade Aumentada móvel .................................................. 35 

3.2.1 Conceito .................................................................................................................................................................... 35 

3.2.2 Aplicação desenvolvida ............................................................................................................................... 36 

3.2.3 Arquitetura........................................................................................................................................................ 37 

3.3 Considerações finais ................................................................................................................................................ 39 

4 Avaliação de usabilidade ..........................................................................................................................41 

4.1 Teste Preliminar das soluções propostas ................................................................................................... 41 

4.1.1 Design e configuração experimental ................................................................................................... 42 

4.1.2 Resultados ................................................................................................................................................................43 

4.1.3 Considerações finais ........................................................................................................................................ 46 

4.2 Experiência controlada .......................................................................................................................................... 47 

4.2.1 Design experimental ........................................................................................................................................ 47 

4.2.2 Tarefa: Montagem de um circuito eletrónico............................................................................. 50 

4.2.3 Métodos de ajuda desenvolvidos para o teste ............................................................................51 

4.2.4 Resultados .............................................................................................................................................................. 52 

4.2.6 Considerações finais....................................................................................................................................... 66 

5 Conclusões e Trabalho Futuro ...............................................................................................................69 

5.1 Conclusões ....................................................................................................................................................................... 69 

5.2 Trabalho futuro ............................................................................................................................................................. 71 

Referências ........................................................................................................................................................ 75 

Anexos ................................................................................................................................................................. 79 

Anexo 1 – Questionário pós-experiência do teste preliminar ........................................................... 81 



 

iii 

Anexo 2 – Questionários pós-experiência do teste de usabilidade no caso da 

montagem do circuito eletrónico ........................................................................................................................ 85 

1.1.1 Questionário relativo a uma ferramenta de ajuda especifica .......................................... 85 

1.1.2 Questionário final com perguntas gerais......................................................................................... 87 

Anexo 3 – Monitorização da experiência da montagem do circuito eletrónico .............. 89 

Anexo 4 – Cartaz apresentado no evento students@deti ................................................................... 91 

 

 



 

iv 

 

 



 

v 

Lista de Figuras 

Figura 1: Representação simplificada do “virtuality continuum” (Milgram & Kishino, 1994) 6 

Figura 2: Participante, de um teste apresentado no artigo (Westerfield, Mitrovic, & 

Billinghurst, 2015), a utilizar um HMD. ........................................................................................................................... 8 

Figura 3: Exemplo de um HHD (Hand Held Device) a correr uma aplicação de RA. 

Imagem retirada do artigo (Masoni et al., 2017). .................................................................................................... 9 

Figura 4: Exemplo de pistas apresentadas por um projetor SAR. Imagem retirada do 

artigo (Doshi, Smith, Thomas, & Bouras, 2017). ........................................................................................................ 9 

Figura 5: Operações de manutenção mencionadas em 30 artigos identificados no artigo 

(Palmarini et al., 2018)................................................................................................................................................................. 13 

Figura 6: Exemplo de monitorização tracking baseado em marcadores e um tablet. ..........15 

Figura 7: Exemplo de instruções do estudo (Zheng et al., 2015) .............................................................. 16 

Figura 8: Exemplo de instrução apresentada através do método de tracking de marcador 

o estudo realizado descrito em (Tatić & Tešić, 2017) .......................................................................................... 17 

Figura 9: Screenshot da interface de utilizador da aplicação de RA do estudo (Sanna et 

al., 2015) ................................................................................................................................................................................................ 18 

Figura 10: Caldeira, modelo Greentherm T9900 SE, usada para o nosso caso de estudo. 20 

Figura 11: Exemplo de obtenção de pontos de interesse de um objeto. ........................................... 23 



 

vi 

Figura 12: Pontos de interesse, de uma imagem, captados pelo serviço online do Vuforia

 ..................................................................................................................................................................................................................... 24 

Figura 13: Exemplo de um QR code ............................................................................................................................... 24 

Figura 14: Exemplo de utilização dos algoritmos de previsão (Extended Tracking) do 

Vuforia .................................................................................................................................................................................................. 25 

Figura 15: Calibração manual entre a caldeira e o cubo com imagem frontal da caldeira 27 

Figura 16: Menu inicial sobreposto em cima da caldeira .............................................................................. 27 

Figura 17: Submenu que ocupa o ecrã todo com as funcionalidades disponíveis................... 28 

Figura 18: Especificações da caldeira apresentadas na aplicação ........................................................ 28 

Figura 19: As várias formas de apresentação de um vídeo de apresentação da caldeira. .. 29 

Figura 20: Sinalização reforçada e informação sobre as componentes selecionadas .......... 29 

Figura 21: Lista com as componentes da caldeira para pesquisa e identificação. .................... 30 

Figura 22: Informação sobre a instalação da caldeira - Passo em que se desaperta os 

parafusos da tampa da caldeira. ..................................................................................................................................... 30 

Figura 23: Informação sobre a instalação da caldeira - Passo em que se desconecta o ecrã 

para se remover a tampa....................................................................................................................................................... 30 

Figura 24: Informação sobre a instalação da caldeira – Tamanho das margens que têm 

que estar livres. ................................................................................................................................................................................ 31 

Figura 25: tamanho da caldeira e as margens que devem estar livres durante a instalação.

 ...................................................................................................................................................................................................................... 31 

Figura 26: Passo 2 do processo de conversão de gaz de NG para GLP. .............................................. 32 

Figura 27: Indicações apresentadas no passo 1 da conversão de gaz de NG para GLP. ........ 33 

Figura 28: Indicações apresentadas no passo 2 da conversão de gaz de NG para GLP. ....... 33 

Figura 29: Indicações apresentadas no passo 3 da conversão de gaz de NG para GLP. .......34 

Figura 30: Indicações apresentadas no passo 4 da conversão de gaz de NG para GLP........34 

Figura 31: Indicações apresentadas no passo 5 da conversão de gaz de NG para GLP. ........34 

Figura 32: Indicações apresentadas no passo 6 da conversão de gaz de NG para GLP. ...... 35 

Figura 33: Sistema multi-dispositivo - Aplicação de RA e Aplicação de suporte. ..................... 36 



 

vii 

Figura 34: Sistema multi-dispositivo de RA (aplicações sincronizadas). 1 - Aplicação de RA 

com seta a apontar para uma componente, o nome dela e uma pequena imagem. 2 - 

Aplicação de suporte com o nome da componente selecionada, e duas imagens para 

ajudar a identificar o componente. ................................................................................................................................ 37 

Figura 35: Esquema do funcionamento da arquitetura do sistema multi-dispositivo de RA 

utilizando dois dispositivos. ................................................................................................................................................. 38 

Figura 36: Ilustração do envio de uma mensagem pela aplicação de RA, depois da 

interação pelo utilizador, para a aplicação de suporte. ................................................................................ 39 

Figura 37: Ilustração da mudança da informação apresentada na aplicação de suporte 

depois de receber uma mensagem da aplicação de RA. ............................................................................ 39 

Figura 38: Participante a testar cada um dos métodos. 1 - Aplicação de RA; 2 - Sistema 

multi-dispositivo de AR............................................................................................................................................................ 42 

Figura 39: Gráfico que representa a percentagem de participantes que concordaram e 

discordaram com a afirmação: "A distribuição da informação pelos dois dispositivos 

melhorou a experiência de forma geral." ................................................................................................................. 45 

Figura 40: Gráfico que representa a percentagem de participantes que preferem usar 

para conhecerem melhor a caldeira e executar tarefas de manutenção nela: 1 - uma 

aplicação de RA; 2 – uma aplicação de RA com o apoio de mais um dispositivo para 

apresentar informação extra; 3 - um manual de papel. ................................................................................ 45 

Figura 41: Montagem do circuito utilizando uma das condições experimentais 

(montagem com cada uma das ferramentas de auxílio): 1 - Manual de papel; 2 - 

Aplicação de RA; 3 - Sistema multi-dispositivo de RA. .................................................................................. 48 

Figura 42: Disposição das componentes no estado inicial da montagem. 1 - Placa branca 

com componentes já inseridos numa posição pré-estabelecida; 2 - Conjunto de 

resistências divididas em coluna por código de cores; 3 – Dip-Switch; 4 - LED; 5 - Cabos 

com cores diferentes. ............................................................................................................................................................... 50 

Figura 43: Circuito eletrónico corretamente montado. ...................................................................................51 

Figura 44: Quantidade total de erros cometidos e corrigidos na utilização de cada 

ferramenta de ajuda à montagem do circuito elétrico. ................................................................................ 53 

Figura 45: Quantidade total de erros cometidos, ao utilizar cada uma das ferramentas de 

apoio, pela sua ordem de utilização. ............................................................................................................................ 53 

Figura 46: Quantidade total de erros cometidos por passo da montagem. ................................. 54 



 

viii 

Figura 47: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, na 

utilização do manual de papel. ........................................................................................................................................ 55 

Figura 48: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, na 

utilização da aplicação de RA. .......................................................................................................................................... 55 

Figura 49: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, na 

utilização do sistema multi-dispositivo de RA. .................................................................................................... 56 

Figura 50: Percentagem de erros cometidos, relacionados com o mau posicionamento 

das componentes na placa, utilizando o manual de papel ou as soluções de RA. ..................57 

Figura 51: Gráfico com as médias dos tempos em segundos com os três métodos de 

ajuda diferentes. ........................................................................................................................................................................... 58 

Figura 52: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de ajuda 

quando usados pela primeira vez. ................................................................................................................................. 59 

Figura 53: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de ajuda 

quando usados pela segunda vez. ................................................................................................................................. 60 

Figura 54: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de ajuda 

quando usados pela terceira vez..................................................................................................................................... 60 

Figura 55: Média dos tempos (em segundos) que os participantes demoraram a 

completar a montagem do circuito com as três ferramentas de apoio sem contabilizar os 

passos 4, 6 e 7.................................................................................................................................................................................. 62 

Figura 56: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) que os participantes 

demoraram a completar a montagem do circuito com as três ferramentas de apoio sem 

contabilizar os passos 4, 6 e 7. ........................................................................................................................................... 63 

Figura 57: Média dos tempos que os participantes demoraram a completar a montagem 

do circuito pela primeira, segunda e quarta vez utilizando cada uma das ferramentas. 

Nota: O tempo que os participantes demoraram a completar os passos que envolviam o 

uso de resistências não foi contabilizado. ................................................................................................................ 63 

Figura 58: Mediana das pontuações dadas, nos questionários, a cada afirmação, 

relacionada com cada uma das ferramentas de ajuda................................................................................. 65 

 



 

ix 

 



 

x 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1: Esquema de abordagens de tracking retirado de (Palmarini et al., 2018) .................. 11 

Tabela 2: Tabela relativa ao uso da aplicação móvel de RA (com apenas 1 dispositivo) – 

Mediana da pontuação das respostas ao questionário pós-experiência. ........................................44 

Tabela 3: Combinações possíveis para a ordenação dos métodos de ajuda. ............................... 48 



 

1 

1 Introdução 

A Realidade Aumentada é uma tecnologia que permite “aumentar” o 

mundo real, através de informação digital gerada e apresentada ao utilizador. Esse 

“aumento da realidade” permite ao utilizador aumentar a informação obtida pelo 

seu sistema sensorial, que pode ajudar a executar tarefas no mundo real 

(Billinghurst et al., 1997).  

A popularidade desta tecnologia, tanto no mundo académico como nas 

conversas do cotidiano, tem sido cada vez mais acentuada (Lamberti et al., 2014). 

Com o incremento do foco na investigação, de software disponível e da qualidade do 

hardware a preços cada vez mais baixos, a aplicação da Realidade Aumentada em 

casos práticos começa a deixar se ser possível apenas nos filmes de ficção científica. 
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1.1 Motivação e Objetivos 

 

Existem várias áreas de aplicação em que a Realidade Aumentada (RA) tem 

mostrado resultados promissores. Uma área de aplicação desta tecnologia 

considerada estratégica desde 1990s é a manutenção e reparação (Billinghurst et al., 

1997). A RA nesse contexto pode apresentar uma série de mais-valias nomeadamente: 

redução do tempo necessário para treino ou para executar tarefas de manutenção 

(Haritos & Macchiarella, 2005), redução de erros humanos cometidos e redução de 

acidentes aumentando assim a segurança no trabalho (Tatić & Tešić, 2017). 

Apesar do seu recente sucesso e do aparecimento de cada vez mais 

aplicações, ainda existem muitos desafios para que a RA seja considerada totalmente 

adequada para muitas aplicações (Palmarini, Erkoyuncu, Roy, & Torabmostaedi, 2018). 

Por esta razão e porque se acredita que RA é uma ferramenta útil para treinar e ajudar 

técnicos a executar tarefas de manutenção e reparação, existe uma necessidade 

crescente do amadurecimento das tecnologias de RA e do conhecimento sobre a sua 

aplicação (melhor forma de a usar) nesta área.  

Com esta dissertação pretende-se estudar o estado da arte da RA como 

ferramenta de auxílio a manutenção, em ambiente industrial para conhecer as 

tecnologias e métodos atuais, as suas vantagens, desvantagens e desafios. Com base 

nessa pesquisa e análise pretende-se propor soluções e implementar protótipos que 

possam demonstrar conceitos de RA passiveis de serem usados em operações de 

manutenção e testados com utilizadores para perceber a viabilidade da sua utilização 

em operações de manutenção, nomeadamente a possibilidade de auxiliar em tarefas 

de manutenção em caldeiras e circuitos eletrónicos (casos de estudo considerados). 

Com base nos resultados dos testes realizados pretende-se avaliar a usabilidade e 

analisar a aceitação pelos utilizadores das soluções desenvolvidas e propor o que 

poderá ser melhorado e implementado no futuro. 
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1.2 Estrutura 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo é 

apresentado uma introdução ao tema da dissertação, as razões que motivaram este 

trabalho e os objetivos inicialmente estabelecidos. O segundo capítulo aborda o 

estado da arte da Realidade Aumentada, da sua aplicação no contexto de 

manutenção e exemplos de trabalhos relacionados. No terceiro capítulo é 

apresentada uma solução de Realidade Aumentada móvel, que permite ver 

informação sobreposta num equipamento em tempo real, com o objetivo de ajudar o 

utilizador na execução de tarefas de manutenção. Depois do desenvolvimento do 

primeiro protótipo que demonstra este conceito percebeu-se que o ecrã do 

dispositivo móvel pode ficar obstruído quando é necessário apresentar muita 

informação e por essa razão propõe-se uma solução multi-dispositivo. Para a 

implementação desta solução criou-se mais um protótipo que pode servir como um 

manual digital do equipamento com a possibilidade de sincronizar com a aplicação 

de Realidade Aumentada.  É apresentada informação associada nos dois dispositivos 

em tempo real de acordo com a interação do utilizador. Na aplicação de RA 

apresenta-se informação que precise de ser sobreposta com a realidade e na outra é 

apresentada informação associada, de forma sincronizada, ou escolhida 

manualmente pelo utilizador. No quarto capítulo são apresentados os testes de 

usabilidade realizados, os resultados e considerações finais; um primeiro teste numa 

situação simples e um segundo teste mais extenso organizado como uma experiência 

controlada. O objetivo do primeiro teste foi testar a viabilidade dos protótipos 

desenvolvidos no caso de estudo duma caldeira. O objetivo do segundo teste foi testar 

a usabilidade com um novo caso de estudo (montagem de um circuito eletrónico) de 

uma forma mais completa, dos mesmos protótipos adaptados. Neste teste, 

comparou-se a utilização do manual de papel, a aplicação de Realidade Aumentada 

com um único dispositivo e a situação multi-dispositivo. Mediram-se o número de 

erros, o tipo de erros e os tempos usados em cada passo da tarefa executada por vinte 

e quatro participantes. Neste capítulo apresentam-se também os resultados de 

questionários pós-experiência, bem como considerações finais. No quinto capítulo  

apresentam-se conclusões e indicam-se pistas para trabalho futuro. 
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2 Estado da Arte 

O trabalho relacionado aqui apresentado é organizado em duas secções: na 

primeira secção tenta-se responder às perguntas – o que é a Realidade Aumentada 

(RA) e que componentes são necessários para a criação de um sistema de RA? Na 

segunda secção são apresentados trabalhos ligados à aplicação da RA na 

manutenção. São apresentadas, dentro da área da manutenção, as razões pelas quais 

se acredita que a RA pode ser uma ferramenta útil, as operações mais comuns 

identificadas, alguns trabalhos existentes, bem como algumas considerações finais. 

 

 

2.1 Realidade Aumentada 

 

A Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que tem sido apresentada 

frequentemente como uma situação intermédia entre ambientes completamente 

reais e ambientes virtuais. A figura 1 apresenta o “Virtuality Continuum” que ilustra 

essa ideia (Milgram & Kishino, 1994). 



 

6 

 

Figura 1: Representação simplificada do “virtuality continuum” (Milgram & Kishino, 

1994) 

Em (Milgram & Kishino, 1994) o termo de Realidade Aumentada é usado para se referir 

a qualquer caso em que o ambiente real é “aumentado” através de objetos virtuais. 

Mas na literatura na época, o termo RA era limitado ao uso de um tipo de displays – 

Head-Mounted Displays (HMD’s) equipados com capacidade see-through.  

Numa pesquisa sobre Realidade Aumentada (Billinghurst et al., 1997), publicada 

três anos depois, esta é definida evitando limitá-la a tecnologia especifica, como 

sistemas que combinam as três seguintes características:  

1. Combinam o real e o virtual 

2. São interativos em tempo real 

3. São registados em 3-D 

Para que o “aumento” da realidade seja considerado ideal, é referido no mesmo artigo 

que, os objetos virtuais e reais têm que coexistir no mesmo espaço que o utilizador. 

Ou seja, idealmente, os objetos digitais são apresentados de forma a parecerem estar 

alinhados com a realidade e sujeitos às mesmas leis físicas que os objetos reais, tais 

como a gravidade e os efeitos da iluminação.  

A definição usada no livro (Hugues, Fuchs, & Nannipieri, 2011) considera que a 

Realidade Aumentada é “uma visão direta ou indireta em tempo real de um 

ambiente físico real que foi melhorado/aumentado pela adição de informações 

virtuais geradas por computador”. No mesmo livro é considerado, como em 

(Billinghurst et al., 1997), que a RA não está limitada a qualquer tipo de tecnologia 

nem unicamente ao sentido da visão. Esta tecnologia permite “aumentar” qualquer 

um dos sentidos do sistema sensorial, como o olfato, o tacto, a audição e o paladar. 

Um sistema de Realidade Aumentada é composto por um conjunto de 

tecnologias – hardware e software/algoritmos – devidamente integradas. No mínimo, é 

composto pelas quatro componentes seguintes (Hugues et al., 2011): 
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• Displays – para apresentar ao utilizador a informação digital sobreposta à 

realidade; 

• Dispositivos de entrada – para o utilizador poder interagir com o sistema; 

• Computadores – para o sistema conseguir processar toda a informação 

necessária, como por exemplo, imagens captadas por uma camara; 

• Tracking – para o sistema conseguir apresentar a informação digital 

sobreposta com a realidade da forma mais coerente possível. 

Nas secções seguintes são apresentados, de uma forma geral, estas quatro 

componentes. 

 

2.1.1 Displays 

 

Os displays são necessários num sistema de RA para o utilizador poder ver a 

realidade com informação digital sobreposta. Existem vários tipos de displays usados 

nestes sistemas, mas os três principais são: 

• Head Mounted Displays (HMD) 

• Handheld Displays (HHD) 

• Spatial Augmented Reality 

Os HMDs são dispositivos de display usados na cabeça ou adicionados a um 

capacete, com um pequeno monitor à frente de um ou dos dois olhos (ver figura 2). 

Existem dois tipos de HMDs adequados a Realidade Aumentada: see-through e video 

display. O primeiro tipo é baseado em espelhos semitransparentes que permitem ao 

utilizador ver através deles, e ao mesmo tempo são capazes de refletir as imagens 

geradas pelo computador nos olhos dos utilizadores. Os vídeo display HMDs 

capturam a imagem do mundo real através de uma câmara, sobrepõem as imagens 

geradas e apresentam um mundo de RA através de um pequeno display que se 

encontra à frente dos olhos. Os maiores problemas encontrados neste tipo de display 

são: latência do sistema, resolução, Field of View (FOV), distorção da cena, ergonomia 

e custos. Por outro lado, as grandes vantagens são a sua portabilidade e uma melhor 

experiência do utilizador devido a não ocuparem as mãos. 



 

8 

 

Figura 2: Participante, de um teste apresentado no artigo (Westerfield, Mitrovic, & 

Billinghurst, 2015), a utilizar um HMD. 

Os HHDs são dispositivos móveis pequenos com um ecrã que o utilizador pode 

segurar com as mãos (ver figura 3). Existem vários dispositivos que se podem incluir 

nesta categoria. Estes tipos de dispositivos utilizam técnicas de video-see-through, 

que sobrepõem informação digital à imagem do ambiente real e usam vários 

sensores (por exemplo: bússola e unidades do GPS) para os seus sensores de 6DOF, 

sistemas de marcadores como o ARToolKit, e/ou métodos de visão de computador, 

como o SLAM (Marchand, Uchiyama, & Spindler, 2016). Algumas destas técnicas serão 

abordadas com mais detalhe nos próximos subcapítulos. Os dispositivos do tipo HHD 

tipicamente incluem: smartphones, PDAs e tablet PCs. Os smartphones são 

dispositivos portáteis, flexíveis e utilizados por bastantes pessoas que podem ser 

utilizados em soluções de RA. Com os grandes avanços tecnológicos, estes 

dispositivos estão a tornar-se mais potentes, com processadores e memórias mais 

rápidos e preços cada vez mais acessíveis comparativamente aos HMDs. São, assim, 

dispositivos promissores para se usarem como dispositivos de display em sistemas de 

RA.  
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Figura 3: Exemplo de um HHD (Hand Held Device) a correr uma aplicação de RA. 

Imagem retirada do artigo (Masoni et al., 2017). 

Os sistemas do tipo Spatial Augmented Reality (SAR) utilizam projetores de vídeo, 

elementos óticos, hologramas e outras tecnologias de projeção para apresentar 

informação gráfica diretamente sobre objetos reais sem necessitar de que o utilizador 

use qualquer dispositivo adicional (ver figura 4). 

 

Figura 4: Exemplo de pistas apresentadas por um projetor SAR. Imagem retirada do 

artigo (Doshi, Smith, Thomas, & Bouras, 2017). 

 

2.1.2 Dispositivos de entrada 

 

Existem vários dispositivos de entrada para o utilizador interagir com sistemas 

de Realidade Aumentada. Alguns dos dispositivos de entrada detetam os gestos e 

movimentos do utilizador, utilizando por exemplo luvas e pulseiras, que são utilizados 
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como comandos pré-configurados. Podem utilizar-se também ecrãs de smartphones 

ou os seus sensores para apontar para uma determinada posição. O reconhecimento 

de voz também pode ser utilizado, mas ainda existem alguns problemas relativos à 

precisão do reconhecimento de voz em ambientes com bastante ruído como é o caso 

de ambientes industriais (Goose, Sudarsky, Zhang, & Navab, 2003). 

 

2.1.3 Tracking 

 

 O objetivo da Realidade Aumentada é adicionar informação digital sobreposta 

no mundo real e a informação digital adicionada necessita de estar alinhada com a 

realidade (Marchand et al., 2016), pelo que o tracking é uma componente 

fundamental usada para este fim em sistemas de RA. O termo tracking significa 

calcular a pose relativa entre uma câmara e o mundo (localização e orientação) 

(Siltanen, 2012).  

 Existem várias técnicas de tracking tipicamente agrupadas em dois grupos 

(ver a tabela 1): visual-based e sensor-based. Em alguns casos é ainda possível utilizar 

os dois tipos de técnicas ao mesmo tempo – falando-se em tracking híbrido. As 

técnicas visual-based de tracking podem ser divididas em duas categorias: métodos 

“a priori” e métodos “had-oc”. O primeiro método implica que o sistema de RA tem 

conhecimento a priori sobre o objeto que vai ser tracked. Por sua vez, as técnicas 

visual-based “a priori” podem ser divididas em: model-based, feature-based e 

marker-based. O que significa que a informação disponível a priori é respetivamente: 

um modelo, um mapa de features e um marcador.  
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Tabela 1: Esquema de abordagens de tracking retirado de (Palmarini et al., 2018) 

Tracking 

Vision Based Sensor Based 

A priori: 

• Model based 

• Feature based 

• Marker based 

Sensors: GPS, magnetic, compasses, 
depth cameras, inertial, infra-red, etc. 

Had oc: 

• Feature tracking methods 

o Optical flow 

o SLAM (Simultaneous 
Localization and Mapping) 

o Parallel Tracking and 
Mapping (PTAM) 

• Marker tracking methods 

 

Nota: os métodos Had-oc podem ser utilizados para a criação do conhecimento 

necessário para métodos “a priori”. 

 

 

2.2 Realidade Aumentada para manutenção 

industrial 

 

A manutenção foi definida como “uma combinação complexa de todas as 

atividades técnicas, administrativas e de gestão planeadas durante o ciclo de vida de 

uma entidade, para a manter ou repor um estado em que possa executar a função 

necessária (UNI EN 13306, 2003)” (Fiorentino, Uva, Gattullo, Debernardis, & Monno, 

2014). “O processo de manutenção é um aspeto importante de competitividade e 

lucro”. A complexidade da manutenção tem vindo a aumentar em termos de número 

de operações, segurança, rastreamento e rápida mudança de informações e dados 

técnicos. Normalmente as tarefas de manutenção são direcionadas a um 

determinado equipamento, dependentes das suas componentes e podem exigir a 

desmontagem parcial ou completa. Devido a esta complexidade o processo de 

manutenção é feito por técnicos com conhecimento especializado que retêm a maior 



 

12 

parte do seu conhecimento adquirido, através de um treino difícil e demorado e com 

a sua experiência no terreno. Para eles desenvolverem a capacidade de resolução de 

problemas e o conhecimento suficiente de manutenção são necessários, 

normalmente, alguns meses ou até anos. Mesmo técnicos experientes, no caso de 

processos raros ou complexos, consultam constantemente manuais. “As tecnologias 

de RA podem poupar tempo na aquisição e passagem de conhecimento de técnicos 

qualificados experientes para novos técnicos” (Martinetti, Rajabalinejad, & Van 

Dongen, 2017). 

A manutenção industrial foi considerada uma área estratégica para a 

aplicação das tecnologias de Realidade Aumentada como uma ferramenta de auxílio 

(Billinghurst et al., 1997). Acredita-se que as instruções podem ser mais fáceis de 

perceber com as tecnologias de RA comparativamente com métodos tradicionais, 

com apoio de desenhos 3D sobrepostos no equipamento, apresentando as tarefas e 

como as fazer passo a passo. A possibilidade de animar os modelos 3D sobrepostos 

pode ajudar a tornar ainda mais explícita a informação fornecida. Devido à existência 

de sistemas muito complexos usados atualmente na indústria cresce a necessidade 

de se recorrer ao uso de AR. No caso da indústria de aviação, Haritos & Macchiarella 

(2005) acreditam que métodos de treino tradicionais não se aplicam atualmente à 

tecnologia disponível nas aeronaves. Hincapié et al., (2011) relatam que a execução de 

tarefas de montagem seguindo manuais ou livros pode levar o técnico à frustração e 

baixa qualidade de desempenho. Já existem muitos dados que mostram as 

vantagens de se usar AR como uma tecnologia de apoio para manutenção e para 

treino. Os testes descritos em (Lee, Ma, Thimm, & Verstraeten, 2008) reduziram com o 

apoio de AR, em média, 51% o tempo necessário para localizar um elemento; 

Fiorentino et al. (2014) obtiveram  resultados que demonstram melhorias tanto na 

redução do tempo (até 79%) como na redução de erros (até 92,4%) no seu estudo 

onde aplicaram AR a uma operação de manutenção a um motor de uma bicicleta 

motorizada; Bottecchia (2010) refere que a manutenção colaborativa baseada em AR 

é 10% mais rápida do que a assistência por telefone. 

Nas secções seguintes serão apresentadas as operações de manutenção 

identificas, trabalhos relacionados e considerações finais. 
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2.2.1 Operações de manutenção  

 

 Num artigo de revisão sistemática de aplicações de Realidade Aumentada em 

manutenção (Palmarini et al., 2018) foram identificadas as operações mais 

frequentemente executadas na manutenção (ver figura 5). Com base nessa revisão, 

podemos incluir as operações de manutenção em quatro categorias:  

• (Des)Montagem; 

• Reparação; 

• Inspeção & Diagnóstico; 

• Treino. 

33%

26%

26%

15%

(Des)Montagem

Reparação

Inspeção & Diagnóstico

Treino

 

Figura 5: Operações de manutenção mencionadas em 30 artigos identificados no 

artigo (Palmarini et al., 2018). 

 O treino é o processo que tem como objetivo a transferência de competências 

técnicas para os técnicos (Nakajima & Itho, 2003) (De Crescenzio et al., 2011). 

Dependendo do tipo de indústria, o treino pode ser efetuado de forma simulada, 

numa situação real ou uma mistura. A RA é normalmente usada para complementar 

a memória e o processamento associativo de informação. Como é mencionado no 

artigo (Neumann & Majoros, 1998),de facto, a RA demonstra ser uma forma eficiente 

de recolher informação da memória. Desta forma o treino através de RA pode 

oferecer vantagens relativamente ao treino por RV ao adicionar o valor de executar as 

tarefas num ambiente real em vez de as executar num ambiente virtual. No estudo 
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referido o treino aparece com menos relevância porque com AR, o objetivo é evitar e 

reduzir o tempo do treino ao mínimo propondo soluções que possam ser usadas 

durante a operação de manutenção. Através do uso de AR, os técnicos de 

manutenção podem ter “a capacidade imediata para completar a tarefa” em situação 

de trabalho real (Chimienti, Iliano, Dassisti, Dini, & Failli, 2010). 

 Por operações de reparação entende-se que sejam ações com o objetivo de 

restaurar as propriedades funcionais de um equipamento. Estas operações envolvem 

normalmente a regeneração ou substituição de uma componente estragada de um 

equipamento. 

 Por inspeção e diagnóstico entende-se que sejam tarefas de manutenção com 

o objetivo de aceder ao estado atual do produto e analisar a causa da deterioração e 

degradação funcional (Takata, Kimura, Houten, & Westkämper, 2004). Hoje em dia os 

sistemas complexos contêm em geral um ou mais sensores que oferecem informação 

sobre as funcionalidades e um diagnostico inicial. Esta informação é normalmente 

acedida através de um PC dedicado. A AR pode melhorar este processo mostrando os 

resultados do diagnóstico perto do objeto que necessita de manutenção. 

Mesmo que as três últimas categorias mencionadas sejam operações de 

manutenção diferentes, todas as aplicações de RA desenvolvidas envolvem quase 

sempre processos de (des)montagem. 

 

2.2.2 Inspeção e diagnóstico 

 

 Num estudo efetuado por (Kollatsch et al., 2014) apresenta-se uma aplicação 

de RA para monitorizar uma linha de montagem que consiste num processo com 

vários passos. A solução, para dispositivos móveis, permite a visualização de 

informação relevante, diretamente no local, sem a necessidade de o utilizador saber 

interagir com diferentes interfaces de diferentes máquinas (ver figura 6).  
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Figura 6: Exemplo de monitorização tracking baseado em marcadores e um tablet. 

Para a identificação da peça de trabalho específica e visualização da informação 

sobreposta foram usados marcadores para o tracking (ver figura 6). Os autores deste 

trabalho chegaram à conclusão que adicionar um marcador em cada peça nem 

sempre é possível e requer mais tempo e trabalho. Além disso, nem sempre é possível 

adicionar o marcador no sítio e posição correta de forma a ser reconhecido pela 

aplicação de RA por causa da configuração, tamanho e posição das peças. Por essa 

razão os marcadores foram adicionados em cada suporte das peças de trabalho da 

linha de montagem. Assim, os marcadores apenas têm que ser adicionados uma vez. 

A peça de trabalho do momento é associada ao suporte específico pelo sistema de 

controlo da linha de montagem Desta forma a aplicação de RA associa o marcador, 

através do seu identificador, à peça de trabalho correta e a informação correta é 

apresentada. 

 A aplicação de RA apresentada neste estudo (Kollatsch et al., 2014) foi 

desenvolvida para um tablet. Contudo é referido que a adaptação para smartphones 

seria uma boa possibilidade, uma vez que tem a vantagem de os operadores da 

máquina e o gerente de produção em geral transportarem dispositivos 

permanentemente podendo a aplicação ser usada de uma forma mais eficiente. 

 

2.2.3 Manutenção de máquinas e efeito da execução de 

tarefas com as mãos livres 

 

 Uma das escolhas que é necessário fazer quando se planeia o 

desenvolvimento de uma aplicação de Realidade Aumentada, é o tipo de dispositivo 

de display. Uma questão que se coloca quando pensamos na utilização de HHDs é: 

será que o facto de ser necessário utilizar pelo menos uma mão para segurar 
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dispositivo vai afetar o desempenho do processo de manutenção? No estudo feito por 

Zheng et al., (2015) foi investigado o impacto das características dos HMDs no 

desempenho de utilizadores a executar tarefas de manutenção em máquinas. Essa 

experiência incluia um conjunto de tarefas que envolvia ações para localizar, 

manipular e comparar. As informações foram apresentadas aos utilizadores através de 

quatro tecnologias diferentes: um display HMD periférico e outro central, um tablet e 

um manual de papel (ver figura 7).  

 

Figura 7: Exemplo de instruções do estudo (Zheng et al., 2015) 

 Ao contrário do esperado, a utilização de displays em que libertam as mãos 

não apresentou vantagens no estudo (Zheng et al., 2015). Uma das razões 

mencionadas é a capacidade dos participantes de se adaptarem às tecnologias que 

não utilizam óculos e à situação de utilizarem as duas mãos. Os tempos associados à 

utilização de HMDs foram significativamente mais longos quando as instruções eram 

ambíguas.  

 

2.2.4 Aplicações móveis de Realidade Aumentada para 

auxílio a (des)montagem e reparação 

 

 Hoje em dia os dispositivos móveis (HHDs) estão equipados com memórias e 

processadores rápidos, camaras e lentes com boa qualidade, uma grande quantidade 
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de sensores úteis como o giroscópio, a preços cada vez mais acessíveis comparados 

com os dos HMDs. As suas capacidades, custos e portabilidade tornam os HHDs em 

dispositivos promissores para RA (Carmigniani et al., 2011).  

 O estudo realizado por Tatić & Tešić (2017) tinha como objetivo criar um 

sistema baseado em tecnologias de Realidade Aumentada que pudesse ser útil para 

reduzir fatores de risco no trabalho, prevenir acidentes e diminuir as taxas de erros. 

Para este estudo foi desenvolvido um sistema com base em dispositivos móveis e com 

tracking baseado em marcadores que apresentava instruções de RA diretamente no 

local de trabalho (ver figura 8). 

 

Figura 8: Exemplo de instrução apresentada através do método de tracking de 

marcador o estudo realizado descrito em (Tatić & Tešić, 2017) 

Como resultado dos testes realizados, as tecnologias de Realidade Aumentada foram 

reconhecidas como uma ferramenta que pode ser usada para diminuir as taxas de 

erros que podem provocar acidentes no trabalho num ambiente industrial. 

O trabalho descrito no artigo (Sanna, Manuri, Lamberti, Paravati, & Pezzolla, 

2015) foi desenvolvido para estudar as oportunidades por explorar dos produtos no 

mercado. A aplicação de RA foi projetada e implementada num tablet e usando um 

SDK comercial de RA (ver figura 9) para fazer o reconhecimento de um objeto, com a 

camara do tablet, e para sobrepor e alinhar a informação digital. 
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Figura 9: Screenshot da interface de utilizador da aplicação de RA do estudo (Sanna 

et al., 2015) 

O tracking do programa desenvolvido poderia ser implementado através de 

“imagens” ou de “modelos CAD”. No primeiro caso a aplicação de RA era treinada com 

um conjunto de fotos do objeto real e as suas características eram usadas para 

reconhecer o objeto no mundo real. O outro método usava um modelo CAD do objeto 

para o reconhecer na cena através da sua geometria na cena. O tracking com o CAD é 

menos dependente das condições ambientais, como a iluminação e sombras, e 

atributos de imagem, como texturas e materiais. Mas esta última abordagem, requer 

que exista o ficheiro CAD do objeto a ser reconhecido com todas as suas 

configurações possíveis.  

Os testes realizados neste estudo mostraram que os dispositivos móveis 

podem ser úteis para a criação de aplicações de RA para ajudar a executar tarefas de 

manutenção e montagem. E quanto menor for a experiência do utilizador maior será 

a vantagem em termos de redução da quantidade de erros e de tempo. 

 

2.2.5 Considerações finais 

 

 De forma geral, a complexidade da tecnologia e a constante necessidade de 

melhoria da gestão de tempo, redução de erros, aumento de segurança e redução de 

custos são as razões que justificam a utilização da AR para manutenção. Nesta 

dissertação pretende-se utilizar dispositivos móveis com o apoio de software e 

algoritmos existentes de Realidade Aumentada para explorar a potencialidade do uso 

da RA no auxílio da execução de manutenção.  
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3 Proposta de um Sistema multi-

dispositivo de Realidade 

Aumentada para Manutenção 

Neste capítulo apresentam-se as soluções desenvolvidas, as escolhas feitas 

para o seu desenvolvimento e considerações finais. Apresenta-se também o 

desenvolvimento de um uma solução multi-dispositivo de RA para manutenção. 

Numa primeira iteração foi desenvolvida uma aplicação móvel de RA para ajudar um 

técnico a executar tarefas de manutenção. Após o desenvolvimento desta aplicação 

deparamo-nos com um problema – no caso de o técnico precisar de ter acesso a 

muita informação, o ecrã do dispositivo móvel pode ficar sobrecarregado com 

informação o que poderá torna-se confuso e no pior dos casos poderá deixar de se ver 

a informação sobreposta com o mundo real perdendo a sua utilidade. Como 

alternativa para resolver a falta de espaço para apresentação de informação, foi 

desenvolvida uma solução para este problema apresentada na segunda parte deste 

capítulo – um sistema multi-dispositivo de RA que permite apresentar informação 

sobreposta com o mundo real num dispositivo tirando partido das vantagens das 

tecnologias de RA e apresentar, noutro dispositivo, informação relevante adicional de 

uma forma sincronizada. Neste capítulo apresentam-se as soluções desenvolvidas, as 

escolhas feitas para o seu desenvolvimento, bem como algumas considerações finais. 
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3.1 Aplicação móvel de Realidade 

Aumentada para apoio a manutenção 

 

Apresenta-se a seguir a solução de RA móvel de RA proposta com o objetivo 

de ajudar técnicos a executar tarefas de manutenção apresentando informação 

relevante sobre o equipamento e suas componentes e instruções passo a passo 

relacionadas com as tarefas a realizar.  

 

3.1.1 Conceito 

 

O objetivo da solução proposta é ajudar técnicos a executar tarefas de 

manutenção, de uma forma interativa, sem a necessidade de recorrer a manuais 

convencionais de papel. O caso de estudo escolhido foi a manutenção de uma 

caldeira (Greentherm T9900 SE), que foi disponibilizada pela Bosch no âmbito do 

projeto Smart Green Home (ver figura 10).  

 

Figura 10: Caldeira, modelo Greentherm T9900 SE, usada para o nosso caso de 

estudo. 

Para esse fim chegou-se à conclusão, através da colaboração com o parceiro 

industrial, que seria interessante que a solução a desenvolver permitisse: 
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• Ver informação digital sobreposta devidamente alinhada com a caldeira; 

• Apresentar vários tipos de informação digital, como texto e imagens, e 

diferentes formas de a apresentar, sobreposta e não sobreposta com o mundo 

real; 

• Permitir interação com os vários conteúdos disponibilizados; 

• Permitir o acompanhamento de uma tarefa de manutenção com instruções 

passo a passo. 

A aplicação foi desenvolvida com as tecnologias do motor de jogo Unity 1. Todas as 

instruções usadas na aplicação foram adaptadas de um manual de manutenção da 

caldeira. A aplicação permite ver as especificações da caldeira, um vídeo de 

apresentação da caldeira em 2D e sobreposto (ao lado da caldeira), ajudar a distinguir 

as várias componentes com informações sobrepostas. Uma outra funcionalidade 

considerada interessante foi a possibilidade de verificar as distâncias de segurança e 

informações adicionais para a instalação da caldeira. Finalmente também são 

instruções passo a passo num processo de manutenção. 

 

3.1.2 Aplicação desenvolvida 

 

 Apresenta-se a solução desenvolvida – os métodos de tracking explorados e 

escolhidos, funcionalidades, modos de interação, tipos de informação e formas como 

são apresentadas. 

 

3.1.2.1 Exploração de vários métodos de Tracking 

 

 Como em todas as aplicações de realidade aumentada foi necessário escolher 

um método de tracking para que a informação digital sobreposta esteja devidamente 

alinhada com o mundo real. Dependendo da situação o método de tracking 

escolhido pode ser mais ou menos conveniente. Neste caso de estudo era importante 

apresentar a informação alinhada com a caldeira e para isso era preciso escolher um 

                                                         
1 https://unity3d.com/pt 
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método que permitisse reconhecer a posição e orientação da caldeira. Foram 

estudados e avaliados vários métodos tracking, usando bibliotecas e SDK disponíveis 

de momento. 

Uma das funcionalidades de algumas plataformas de Realidade Aumentada 

existentes é o reconhecimento de superfícies planas como o chão. Com essa 

funcionalidade - testamos uma plataforma para construir aplicações de Realidade 

Aumentada chamada ARCore2 desenvolvida pela Google. Depois de reconhecer a 

superfície plana é possível adicionar informação digital associada a um ponto dessa 

superfície. Desta forma as coordenadas do mundo são criadas através dos pontos da 

superfície reconhecidos como referenciais. No entanto, este método não é adequado 

para o nosso caso de estudo dado que não permite encontrar a localização da 

caldeira.  

Para o reconhecimento da caldeira não testamos o reconhecimento utilizando 

um ficheiro CAD pois não tínhamos disponível, mas testamos uma funcionalidade do 

SDK do Vuforia3 chamada Model Detection. Esta funcionalidade consiste, numa 

primeira fase, em fazer um scan 360º de um objeto (ver figura 11) criando um mapa de 

features que é usado posteriormente para a deteção do objeto. Testamos com vários 

objetos, e tal como a própria empresa avisa, apenas é possível efetuar-se uma boa 

deteção de objetos com features suficientes. Como no nosso caso de estudo não 

conseguimos obter features suficientes para uma boa deteção, este método não é 

adequado.  

                                                         
2 https://developers.google.com/ar/ 

3 https://developer.vuforia.com/ 
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Figura 11: Exemplo4 de obtenção de pontos de interesse de um objeto.  

Este método tem algumas limitações. Se a apresentação do objeto real tiver vários 

estados físicos semelhantes (grande parte das features presentes nos vários estados) 

então a aplicação pode não ter a capacidade de distinguir entre dois estados e 

apresentar informação associada ao estado errado. Por exemplo: uma caixa fechada e 

aberta, este método tem que ser usado com cuidado pois as diferenças entre os dois 

estados do objeto podem ser demasiado pequenas e o programa pode reconhecer 

pontos comuns às duas formas e mostrar informação incoerente relativamente ao 

estado atual do objeto. As limitações que fizeram com que este método não fosse 

escolhido para o reconhecimento da caldeira foram: o scan não recolhe informação 

da textura ou da forma do objeto e não é fácil executar o scan inicial para objetos 

grandes. 

 Outra técnica que testamos foi o reconhecimento de imagens naturais (ver 

figura 12). Tal como o método anterior, é naturalmente dependente das features da 

imagem e das características do objeto. O objeto poderá, por exemplo, refletir muita 

luz ou ser demasiado basso impedindo que programa aplicação reconheça os pontos 

de interesse necessários para detetar o objeto. Mas para certos casos poderá ser 

bastante útil, tal como reconhecer diretamente imagens, quadros, logotipos, etc.  

                                                         
4 https://library.vuforia.com/articles/Training/Vuforia-Object-Scanner-Users-Guide 
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Figura 12: Pontos de interesse, de uma imagem5, captados pelo serviço online do 

Vuforia 

O reconhecimento de marcadores (ver figura 13) é o mais fácil e eficiente se 

criado com grande número de features para ser reconhecido. 

 

Figura 13: Exemplo de um QR code 

Se a aplicação não tiver alguma forma de perceber o ambiente é difícil de apresentar 

a informação alinhada corretamente quando a deteção do marcador é perdida pois 

ele está a servir de referência. O uso exclusivo de marcadores é útil quando o 

utilizador não precisa de se deslocar ou movimentar muito. É possível utilizarem-se 

algoritmos de previsão, com ou sem o recurso a sensores adicionais para manter o 

tracking, mesmo com o marcador fora de vista da câmara. Alguns exemplos destes 

métodos são o extended tracking (ver figura 14) do Vuforia e o uso de dispositivos e 

                                                         
5https://developer.vuforia.com/sites/default/files/sampleapps/targets/imagetargets_tar

gets.pdf 
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bibliotecas Tango(Carvalho, 2017). Contudo estes algoritmos têm a suas limitações e 

só funcionam na vizinhança do marcador original. 

 

Figura 14: Exemplo de utilização dos algoritmos de previsão (Extended Tracking) do 

Vuforia 

 

3.1.2.2 Métodos de tracking escolhidos 

 

 Decidimos adicionar à aplicação de RA a opção de escolher entre dois 

métodos de tracking. Um usando o método visual baseado na câmara de um 

smartphone android e outro método baseado em sensores utilizando um telemóvel 

Tango com sensores especiais. Para desenvolvermos esta aplicação com o método de 

tracking utilizando as potencialidades do Tango aproveitámos o sistema de 

navegação e interação proposto em (Carvalho, 2017). Utilizamos em ambos os casos 

um marcador para localizar a caldeira inicialmente para sobrepor a informação e uma 

opção de calibração manual da informação. Com essa calibração manual é possível 

alterar a posição e tamanho da informação digital através do toque no ecrã com um 

ou dois dedos respetivamente. Para a informação digital estar disponível mesmo 

depois de se perder a deteção do marcador: no caso do primeiro método usamos a 

opção de Extended Tracking do Vuforia e no segundo caso utilizamos o motion 

tracking do Tango. 
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3.1.2.3 Funcionalidades 

 

Como referido, esta aplicação tem dois modos de tracking que podem ser 

selecionados no início: num dos modos a aplicação usa o Vuforia e noutro utiliza o 

Tango. O modo Tango apenas pode ser ativado quando estamos a utilizar um 

dispositivo Tango. As funcionalidades são iguais nos dois modos e consistem, além da 

calibração manual, na possibilidade de obter informação útil através de menus em 

várias situações (como instalação ou manutenção da caldeira). Através desta 

aplicação é possível:  

• Visualizar um vídeo de apresentação da caldeira; 

• Ter acesso às especificações da caldeira; 

• Procurar, interagir (para se obter informação mais detalhada) com as 

diferentes componentes da caldeira; 

• Seguir um guião passo a passo de instalação da caldeira; 

• Visualizar as medidas em RA da caldeira e as margens de segurança 

para se efetuar a sua instalação; 

• Seguir um guião passo a passo, para executar uma tarefa de 

manutenção, com informação animada e sobreposta à caldeira. 

No caso de a aplicação usar o SDK Vuforia é possível ativar o vídeo através de 

um botão que se encontra sobreposto ao marcador de calibração. Este botão é 

ativado quando a câmara do dispositivo em que o programa está a ser executado 

deixa de ver o marcador por um curto intervalo de tempo. Desta forma se o utilizador 

tapar e destapar de seguida o marcador com a mão (como se tivesse a carregar no 

botão no mundo real) o botão é ativado. 

 

Calibração Manual 

 

A opção de calibração manual permite mover e redimensionar um cubo com 

uma imagem da caldeira com o mundo real apresentado através da interação com o 

ecrã do dispositivo móvel (ver figura 15) (translação movendo o dedo no ecrã (scroll) e 

mudança de escala com dois dedos (pinch)). Este processo permite alinhar a caldeira 

virtual com a real garantido que o conteúdo virtual (associado ao marcador) fica 
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alinhado com o equipamento real. Isso permite por exemplo colocar ou alterar a 

posição do marcador de referência e muito rapidamente realinhar os conteúdos 

virtuais com a caldeira real.  

 

Figura 15: Calibração manual entre a caldeira e o cubo com imagem frontal da 

caldeira 

 

Obtenção de informação 

 

Através desta aplicação é possível obter informação sobre a caldeira de uma 

forma interativa através de dois menus. Um menu inicial (ver figura 16) que coexiste 

com o mundo real com três opções: mostrar as especificações da caldeira, mostrar 

um vídeo de apresentação das suas características e abrir um submenu com mais 

opções.  

 

Figura 16: Menu inicial sobreposto em cima da caldeira 
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O submenu (figura 17) quando é ativado ocupa o ecrã todo e contém as opções 

seguintes: 

• sinalizar as componentes da caldeira,  

• mostrar o tamanho da caldeira e as margens que devem estar livres durante a 

instalação, 

• informação básica de apoio à instalação da caldeira 

• calibração manual do conteúdo “aumentado”. 

 

Figura 17: Submenu que ocupa o ecrã todo com as funcionalidades disponíveis 

 

Especificações da Caldeira 

 

Esta opção apresenta várias características da caldeira sobrepondo o ecrã 

inteiro (ver figura 18).  

 

Figura 18: Especificações da caldeira apresentadas na aplicação 
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Vídeo de Apresentação 

 

O vídeo quando é apresentado inicialmente aparece integrado no mundo real 

à frente da caldeira inclinado para trás (como podemos ver na imagem à esquerda na 

figura 19) com a opção de maximizar o vídeo – sobrepondo o ecrã todo (imagem da 

direita na figura 19). 

 

Figura 19: As várias formas de apresentação de um vídeo de apresentação da 

caldeira. 

 

Sinalização e Pesquisa de Componentes 

 

Ao selecionar esta opção, as componentes são sinalizadas com botões à sua frente 

(ver figura 20). Cada imagem está associada a um botão que ao ser selecionado altera 

a cor do componente e apresenta informação extra (nome e uma imagem que ajuda 

o utilizador a identificar a componente). 

 

Figura 20: Sinalização reforçada e informação sobre as componentes selecionadas 

Também existe uma opção de pesquisa que apresenta uma lista com todas as 

componentes da caldeira (ver figura 21). Ao selecionarmos uma componente na lista o 

elemento é sinalizado como se fosse selecionado o botão correspondente. 
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Figura 21: Lista com as componentes da caldeira para pesquisa e identificação. 

 

Instalação da Caldeira e Distâncias de Segurança 

 

A informação sobre a instalação da caldeira é apresentada sobrepondo o ecrã 

totalmente servindo como um apoio a um técnico sem precisar de um manual físico 

(ver figuras 22 a 24). 

 

Figura 22: Informação sobre a instalação da caldeira - Passo em que se desaperta os 

parafusos da tampa da caldeira. 

 

Figura 23: Informação sobre a instalação da caldeira - Passo em que se desconecta o 

ecrã para se remover a tampa. 
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Figura 24: Informação sobre a instalação da caldeira – Tamanho das margens que 

têm que estar livres. 

A figura 25 ilustra a operação de verificação dos tamanhos e distâncias de 

segurança da caldeira permitindo verificar rapidamente se a instalação cumpre os 

requisitos. 

 

Figura 25: tamanho da caldeira e as margens que devem estar livres durante a 

instalação. 

 

Tarefa guiada passo a passo 

 

Quando selecionada a opção de conversão de gaz de NG para GLP (ver figura 

26) a aplicação guia passo a passo o processo de manutenção tal como descrito no 

manual de instalação e operação da caldeira.  
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Figura 26: Passo 2 do processo de conversão de gaz de NG para GLP. 

Durante o processo de manutenção, em cada passo, é importante: 

• referenciar qual é a ação que é necessário fazer para completar a tarefa – a 

aplicação apresenta texto na parte superior do ecrã descrevendo a ação; 

• indicar como executar a tarefa – objetos 3D devidamente alinhados com 

animações; 

• apresentar a(s) ferramenta(s) necessária(s) para executar a tarefa; 

• apresentar as medidas de segurança quando necessário. 

Para mencionar qual é a ação que é necessário fazer recorremos a texto que é 

apresentado na parte superior do ecrã. Para ajudar o utilizador a perceber como 

executar a ação recorremos a imagens e a objetos tridimensionais devidamente 

alinhados com animações dependendo de cada tarefa a ser executada. Para o 

utilizador perceber se é necessária alguma ferramenta para ajudar na execução da 

tarefa a aplicação mostra, em cada passo, se é necessário. Um botão de ajuda 

também foi adicionado para que o utilizador possa receber informação extra caso 

seja necessário. 

Em qualquer passo o utilizador pode usar um botão para sair do processo de 

manutenção. Para poder percorrer todo o processo existem botões para retroceder e 

avançar. 

Por exemplo, o processo de ajuda à operação de conversão de gaz de NG para GLP é 

composta por seis passos: 
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1. Medida de segurança - Garantir que a caldeira está desligada da eletricidade e 

que as válvulas de água e gás estão desligadas (ver figura 27); 

2. Remover os quatro parafusos que seguram a placa da tampa do coletor de gás 

(ver figura 28); 

3. Remover a placa de metal (ver figura 29); 

4. Inserir a placa de conversão de LP na localização correta (ver figura 30); 

5. Inserir a placa de metal anteriormente retirada no passo 3 (ver figura 31); 

6. Apertar os quatro parafusos que foram retirados no passo 2 (ver figura 32). 

 

 

Figura 27: Indicações apresentadas no passo 1 da conversão de gaz de NG para GLP. 

 

Figura 28: Indicações apresentadas no passo 2 da conversão de gaz de NG para GLP. 
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Figura 29: Indicações apresentadas no passo 3 da conversão de gaz de NG para GLP. 

 

Figura 30: Indicações apresentadas no passo 4 da conversão de gaz de NG para GLP. 

 

Figura 31: Indicações apresentadas no passo 5 da conversão de gaz de NG para GLP. 
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Figura 32: Indicações apresentadas no passo 6 da conversão de gaz de NG para GLP. 

 

 

3.2 Sistema multi-dispositivo de Realidade 

Aumentada móvel 

 

Foi desenvolvida inicialmente uma aplicação móvel de Realidade Aumentada 

(descrita na secção anterior) para ajudar um técnico de manutenção. Durante o 

desenvolvimento desta aplicação, percebemos que, em alguns casos, o ecrã do 

dispositivo usado poderia ficar obstruído com muita informação. Por essa razão, foi 

desenvolvido um sistema multi-dispositivo de RA como solução para este problema. 

Nesta secção é apresentada a solução desenvolvida, as escolhas tomadas e a 

arquitetura da comunicação entre os dispositivos que permite sincronizar informação 

apresentada nos dois dispositivos. 

 

3.2.1 Conceito 

 

 Esta aplicação multi-dispositivo foi criada para complementar a informação 

de RA com informação apresentada em outros dispositivos para auxiliar o técnico a 

concretizar as tarefas. É possível ligar a aplicação de RA com a aplicação de ajuda 

criada, para que a informação seja apresentada de uma forma contextualizada e 

dinâmica. A sua integração permite que seja apresentada na aplicação de RA, só a 

informação relevante que necessita de alinhamento com a realidade (diminuindo a 
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obstrução do ecrã) sendo que a informação de apoio ou mais detalhada aparece no 

segundo dispositivo, i.e., na aplicação de suporte. Como ilustrado na figura 33, quando 

existe uma interação pelo utilizador na primeira aplicação de RA a informação 

apresentada na aplicação de suporte muda, de forma a apresentar a informação que 

seja relevante para a tarefa que está a ser realizada.  

 

Figura 33: Sistema multi-dispositivo - Aplicação de RA e Aplicação de suporte. 

 

3.2.2 Aplicação desenvolvida 

 

 A aplicação de suporte pode ser usada em dois modos de utilização: modo 

offline que serve como um manual de consulta e modo online de suporte à aplicação 

de RA. A aplicação no modo de suporte online pode ser sincronizada com a aplicação 

desenvolvida de Realidade Aumentada para apresentar informação adicional de uma 

forma contextualizada (ver figura 34). Quando esta aplicação está no modo offline 

serve como um manual de consulta. A informação extra apresentada foi obtida a 

partir do manual da caldeira. 
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Figura 34: Sistema multi-dispositivo de RA (aplicações sincronizadas). 1 - Aplicação 

de RA com seta a apontar para uma componente, o nome dela e uma pequena 

imagem. 2 - Aplicação de suporte com o nome da componente selecionada, e duas 

imagens para ajudar a identificar o componente. 

 

 

3.2.3 Arquitetura 

 

A arquitetura de comunicação entre as aplicações é Cliente-Servidor. Podemos 

ver na figura 35 uma ilustração da arquitetura do sistema multi-dispositivo de RA 

utilizando dois dispositivos em que o dispositivo 1 que tem a aplicação de RA depois 

de detetar a caldeira apresenta informação sobreposta sobre esta. Durante a 

interação com a aplicação do dispositivo 1, esta envia mensagens, através de uma 

ligação por wifi, para a aplicação de suporte no dispositivo 2; o dispositivo 2 apresenta 

informação relevante e mais detalhada associada com as mensagens que recebe e 

com as necessidades e personalização do utilizador. Este sistema permite a 

interligação de diferentes dispositivos sem restrições de tipos de tecnologias. Basta os 

vários dispositivos que se pretendem ligar estarem conectados à mesma rede para o 

sistema funcionar, não sendo necessária ligação à Internet. 
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Figura 35: Esquema do funcionamento da arquitetura do sistema multi-dispositivo 

de RA utilizando dois dispositivos. 

A aplicação permite o envio de mensagens (associadas a ações específicas) da 

aplicação de RA para a aplicação de suporte permitindo a sincronização entre a 

informação apresentada. A aplicação de apoio – o manual digital – foi criada como 

servidor e a aplicação de manutenção apoiada por RA foi implementada como um 

cliente. Ao iniciar o servidor (aplicação de apoio), a mesma aguarda que um cliente se 

conecte, apresentando o seu IP no ecrã. A aplicação de manutenção precisa do IP do 

servidor (inserido manualmente por enquanto) para posteriormente permitir a troca 

mensagens. Em função da interação com a aplicação de RA (cliente) são mensagens 

para a aplicação de suporte (servidor) como apresentado na figura 36. O servidor 

analisa as mensagens recebidas e vai mudando a informação apresentada (ver figura 

37). Todas as mensagens têm um formato igual – contêm o código da interação e a 

sua fase. Desta forma, é possível que o técnico interaja e personalize as informações 

disponíveis nos dispositivos, desde que estejam conectados à mesma rede sem fios.  
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Figura 36: Ilustração do envio de uma mensagem pela aplicação de RA, depois da 

interação pelo utilizador, para a aplicação de suporte. 

 

Figura 37: Ilustração da mudança da informação apresentada na aplicação de 

suporte depois de receber uma mensagem da aplicação de RA. 

A aplicação de apoio no modo sincronizado continua a ser interativa: podemos 

continuar a interagir com ela navegando pelos seus menus – para que o utilizador 

possa escolher a informação que pretende ser apresentada. Desta forma existe uma 

maior liberdade e flexibilidade para o utilizador utilizar estas aplicações da forma 

mais conveniente. 

 

 

3.3 Considerações finais 

 

Depois de se testar o guia de manutenção passo a passo foi possível perceber 

que os objetos 3D e suas animações tornam bastante intuitivo perceber em que parte 

da caldeira é preciso intervir e como, como por exemplo identificar os parafusos e 

perceber se devem ser apertados ou desapertados.  
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A aplicação pode perder a sua eficácia quando o conteúdo no ecrã obstrói 

parcialmente ou totalmente o ecrã não deixando ver o conteúdo “aumentado” que 

estar deve ser visível simultaneamente. Uma situação em que essa obstrução 

acontece verifica-se quando o utilizador escolhe a opção de ajuda não existindo 

muito espaço livre no ecrã para mostrar informação mais detalhada sobre a tarefa a 

executar. Em alguns casos existe um problema de falta de espaço no ecrã do 

telemóvel para apresentar toda a informação que pode ser útil utilizando apenas um 

dispositivo. Com a solução que desenvolvemos esse problema é resolvido.  

Para perceber melhor as potencialidades e limitações das aplicações 

desenvolvidas fizemos dois testes, apresentados no próximo capítulo, para analisar a 

sua aceitação por parte dos participantes, e a sua eficácia como ferramentas de apoio.  
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4 Avaliação de usabilidade 

Neste capítulo são apresentados um teste preliminar e uma experiência 

controlada efetuados com participantes, utilizando os protótipos desenvolvidos. O 

objetivo desta avaliação foi perceber o potencial das soluções de Realidade 

Aumentada no apoio à manutenção propostas – analisando a sua aceitação por parte 

dos participantes bem como a sua eficácia como ferramenta de apoio. Esta secção 

está dividida em dois capítulos. Cada secção deste capítulo descreve uma das 

avaliações, os seus resultados e considerações finais. 

 

4.1 Teste Preliminar das soluções propostas  

 

O objetivo deste teste preliminar foi avaliar a aceitação da tecnologia de Realidade 

Aumentada por parte dos participantes e o potencial e as limitações da utilização de 

múltiplos dispositivos no contexto da manutenção. Nesta secção é descrita a 

configuração da experiência, os resultados e considerações finais. 
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4.1.1 Design e configuração experimental 

 

O teste utilizou o caso de estudo da caldeira (com os métodos descritos 

anteriormente). A tarefa dada aos participantes foi experimentar, explorando ao 

máximo, as funcionalidades das aplicações dos vários métodos. Testando primeiro a 

aplicação de RA e depois o sistema multi-dispositivo de RA (que se podem ver na 

figura 38). 

 

Figura 38: Participante a testar cada um dos métodos. 1 - Aplicação de RA; 2 - 

Sistema multi-dispositivo de AR 

No início de cada experiência foi explicado, a cada participante, o conceito de 

Realidade Aumentada, as suas limitações relativamente ao alinhamento da 

informação virtual com o mundo real, o conceito de calibração e como poderia ser 

efetuada através da aplicação de Realidade Aumentada que iriam experimentar. 

Depois foi explicado que iriam testar uma aplicação que foi desenvolvida com o 

objetivo de ajudar os utilizadores a conhecerem melhor e a executarem tarefas de 

manutenção numa caldeira (que se apresentava à frente do participante).  

Após ter sido apresentada informação a cada participante, estes foram 

convidados a explorar as funcionalidades da aplicação de Realidade Aumentada com 

e sem o apoio de um segundo dispositivo (com a aplicação de apoio de informação). 

Primeiro testavam apenas com um dispositivo e depois com dois dispositivos. 
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Durante a exploração, todos os participantes foram acompanhados por um 

observador, que anotava informação relevante e auxiliava em caso de necessidade.  

No fim, foi pedido a todos os participantes que respondessem a um 

questionário, dividido em três partes: 1 – informações demográficas e outras 

informações relevantes para o estudo (sexo, idade, ocupação, se usou alguma vez RA); 

2 – perguntas em relação à utilização da aplicação de RA; 3 – perguntas sobre o uso da 

aplicação de apoio usando os dois dispositivos diferentes com as aplicações 

sincronizadas. Este questionário encontra-se no Anexo 1. 

 

4.1.2 Resultados 

 

Foram recrutados 11 participantes (7 mulheres, 4 homens) com idades entre os 

21 e 26 anos (M=23,45; SD=1,92). Os participantes eram estudantes, de licenciatura e 

mestrado, e profissionais de áreas distintas – design industrial, mecânica, computação, 

química, biotecnologia, optometria e fisioterapia. Quatro dos 11 participantes já 

tinham utilizado, pelo menos uma vez, Realidade Aumentada. 

Conforme os participantes iam experimentando as aplicações foi sendo 

explicado o porquê de cada funcionalidade. Por exemplo, quando selecionavam a 

opção para mostrar as dimensões da caldeira foi explicado que para se efetuar a 

instalação é necessário deixar livre um espaço à sua volta. Quando os participantes 

começavam a explorar as funcionalidades da aplicação, 6 dos 11 hesitaram em 

movimentarem-se pelo espaço real e explorarem ângulos diferentes de visualização, 

segurando com cuidado o telemóvel e apontando a camara do telemóvel de forma 

fixa para o meio da caldeira. Quando queriam ver melhor o conteúdo, em vez de 

aproximarem fisicamente o dispositivo, tentavam fazer zoom com os dedos no ecrã 

do telemóvel. Pouco tempo depois, quando percebiam que podiam movimentar-se e 

que o conteúdo apresentado dependia de para onde a camara do telemóvel estava a 

apontar, então começam a movimentar-se e a explorar mais facilmente a aplicação. 

Relativamente à aplicação móvel de Realidade Aumentada, podemos observar 

na tabela 3 que todos os participantes acharam fácil de utilizar, que a maioria 

aprenderia rapidamente a utilizá-la e que, há exceção de um participante, todos 

sentiram grande confiança a utilizar a aplicação. Todos os participantes responderam 

que o conteúdo virtual estava sobreposto sobre o mundo real de uma forma credível e 

que a localização dessa informação ajudou a melhorar a experiência. Grande parte 
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dos participantes acharam que a quantidade de informação exibida pela aplicação 

no ecrã era apropriada, existindo alguns participantes que acharam que por vezes a 

quantidade de informação poderia ser excessiva. A maioria dos participantes acharam 

que a informação exibida no ecrã era de fácil interpretação, mas mesmo assim, numa 

escala de lickert de 1 (fácil interpretação) a 5 (interpretação difícil), todas as possíveis 

pontuações foram escolhidas por pelo menos por um dos participantes.  

 

Tabela 2: Tabela relativa ao uso da aplicação móvel de RA (com apenas 1 

dispositivo) – Mediana da pontuação das respostas ao questionário pós-

experiência. 

Pergunta Mediana das respostas 

(1 – discordo plenamente; 5 – 

concordo plenamente) 

Achei a aplicação fácil de utilizar. 4 

A maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente 

esta aplicação. 

4 

Senti-me confiante ao utilizar esta aplicação. 4 

O conteúdo virtual estava sobreposto sobre o mundo real 

de uma forma credível. 

5 

A quantidade de informação exibida no ecrã da aplicação 

era apropriada. 

5 

A localização da informação sobreposta sobre o mundo 

real melhorou a experiência. (ex.: indicações em cima de 

cada componente) 

4 

A informação exibida no ecrã era difícil de interpretar. 1 

 

Quando os participantes utilizaram um tablet para apresentar informação, a 

maioria (7 em 11) concordaram plenamente que a distribuição da informação pelos 

dois dispositivos melhorou a experiência de utilização de forma geral (ver figura 39). 

Os participantes que não concordaram totalmente que um segundo dispositivo 

melhora a experiência escreveram que pode de facto ajudar em alguns casos, mas 

não consideraram essencial. A maioria dos participantes (7 em 11) preferiram a 

aplicação multi-dispositivo quando é necessário apresentar dois tipos de informação 
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em simultâneo, como exemplo setas a apontar para um componente num dispositivo 

e imagens da componente noutro dispositivo. 

7

4
Sim

Não

 

Figura 39: Gráfico que representa a percentagem de participantes que 

concordaram e discordaram com a afirmação: "A distribuição da informação pelos 

dois dispositivos melhorou a experiência de forma geral." 

Os participantes responderam que se precisassem de conhecer melhor a 

caldeira e executar tarefas de manutenção preferiam usar uma aplicação de 

Realidade Aumentada com (7) ou sem (4 participantes) apoio de outro dispositivo 

para apresentar informação adicional; relativamente ao manual de papel nenhum 

dos participantes preferiu como modo de obter informação adicional (ver figura 40). 

7

4

0

1 - App de RA

2 - App de RA com dispositivo
extra

3 - Manual de papel

 

Figura 40: Gráfico que representa a percentagem de participantes que preferem 

usar para conhecerem melhor a caldeira e executar tarefas de manutenção nela: 1 - 

uma aplicação de RA; 2 – uma aplicação de RA com o apoio de mais um dispositivo 

para apresentar informação extra; 3 - um manual de papel. 
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 As justificações são variadas. pessoas Os participantes acham que com a Realidade 

Aumentada comparativamente ao manual de papel é mais fácil, mais intuitivo, mais 

claro e concreto, mais rápido, sem necessidade de perder muito tempo a percorrer 

um manual até à página certa, menos confuso e menos intimidante quando se trata 

de temas desconhecidos do utilizador. Além disso acharam que é mais fácil de 

detetar as componentes, principalmente em situações com elevada quantidade e 

diversidade de componentes; permite uma aprendizagem mais fácil e divertida 

mantendo o rigor de um manual de papel. O uso de um dispositivo a mais para apoio 

de informação adicional seria útil para consultar informações necessárias sem 

necessitar de usar-se um manual de papel. Apenas 1 participante apontou que não 

descartaria completamente os manuais de papel, no caso de uma dúvida. 

 

4.1.3 Considerações finais 

 

Com esta experiência conseguimos recolher opiniões interessantes de 

utilizadores sobre o potencial uso das tecnologias da Realidade Aumentada no caso 

de manutenção e mais especificamente do sistema com vários dispositivos. Os 

participantes, além de acharem interessante o uso da Realidade Aumentada como 

uma boa forma de auxílio para a manutenção comentando casos em que viam a sua 

aplicação, como na manutenção de veículos e eletrodomésticos, tal como outros 

potenciais campos de utilização: investigação científica (para a visualização de 

sínteses químicas), navegação (para apresentar mapas e direções), treino de atividades 

que requeiram precisão (como nas artes marciais) e entretenimento (programas de 

televisão e explicação de funcionamento de jogos). 

Neste teste preliminar não se conseguiu avaliar quantitativamente se a RA 

pode aumentar o desempenho de um trabalhador reduzindo os tempos de 

intervenção e erros cometidos. Dada esta limitação, foi desenvolvido uma segunda 

avaliação de usabilidade, num cenário de auxílio na montagem de um pequeno 

circuito eletrónico em placa branca.  
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4.2 Experiência controlada 

 

 Os resultados obtidos no teste apresentado anteriormente indicaram que os 

participantes viram a Realidade Aumentada como uma ferramenta útil que pode ser 

usada na manutenção para facilitar o processo. Mas ainda existia a necessidade de 

percebermos qual seria o impacto que poderiam ter estas ferramentas num processo 

de manutenção de uma forma mais objetiva. Esta experiência foi feita com o objetivo 

de comparar a usabilidade dos dois métodos de RA propostos (aplicação de RA e 

sistema multi-dispositivo de RA) e um método tradicional (manual de papel) para 

apoio a tarefas de manutenção. Considerámos então como a nossa hipótese nula que 

os três métodos são equivalentes em termos de usabilidade. Para podermos testar a 

veracidade da nossa hipótese a experiência consistiu em recolher dados 

experimentais (medidas de desempenho e satisfação) durante e após a montagem de 

um circuito eletrónico por vários participantes com os três métodos. Nesta secção 

apresentam-se o design experimental, resultados e considerações finais.  

 

4.2.1 Design experimental 

 

A tarefa dada aos participantes consistiu em completar uma montagem de 

um circuito eletrónico (que é feita na disciplina “Arquitetura de Computadores” do 

curso de Engenharia de Computadores e Telemática da Universidade de Aveiro) com 

as seguintes prioridades em mente, por ordem de importância: 1 – Completar a 

montagem cometendo o menor número de erros possível: 2 – Completar a 

montagem no menor tempo possível. A variável independente foi o método usado 

para ajudar a completar a montagem. Sendo as três condições experimentais (que 

podemos ver na figura 41): 1 – Manual de papel; 2 – Aplicação de RA 3 –Sistema multi-

dispositivo de RA.  
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Figura 41: Montagem do circuito utilizando uma das condições experimentais 

(montagem com cada uma das ferramentas de auxílio): 1 - Manual de papel; 2 - 

Aplicação de RA; 3 - Sistema multi-dispositivo de RA. 

Todos os participantes usaram todas as condições experimentais, com ordem de 

utilização diferentes para compensar possíveis efeitos de aprendizagem (as várias 

combinações estão apresentadas na tabela 3). Cada participante tem um ID associado 

e consoante o seu ID está associado a uma ordem de utilização dos métodos 

possíveis. 

 

Tabela 3: Combinações possíveis para a ordenação dos métodos de ajuda. 

Nº da 

combinação 

Manual de papel AR AR com dipositivo de 

apoio 

1 1º 2º 3º 

2 1º 3º 2º 

3 2º 1º 3º 

4 2º 3º 1º 

5 3º 1º 2º 

6 3º 2º 1º 

 

A hipótese nula considerada foi que as três condições experimentais eram 

equivalentes em termos de usabilidade, em termos de efetividade, eficiência e 

satisfação. As variáveis dependentes foram registadas durante e após a montagem do 

circuito. Enquanto os participantes montavam o circuito foi registado: 

(1) Tempo (em segundos): tempo que o participante demorou a completar 

cada passo até completar a montagem; 
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(2) Erros cometidos: número de erros cometidos pelo participante em 

cada passo. Era considerado erro quando o participante não executava 

a tarefa como pedido nas instruções dadas. (Exemplo: Quando era 

pedido para se usar um cabo vermelho e era usado um azul); 

(3) Erros corrigidos: número de erros corrigidos pelo participante após 

serem cometidos; 

(4) Ajudas: número de pedidos de ajuda pelo participante em cada passo; 

(5) Anotações do observador: anotações sobre a forma como os 

participantes interagiam em cada condição experimental. (Exemplo: Se 

os participantes voltavam atrás ou não para ler as instruções anteriores 

para verificação). 

No início da experiência foi explicado o tema desta dissertação a cada 

participante, tal como o conceito de Realidade Aumentada e o objetivo desta 

experiência. Depois desta breve explicação foi pedido a cada participante o 

consentimento informado. Independentemente do método de ajuda (condição 

experimental) que cada participante utilizou foi pedido para que tivesse em mente as 

seguintes prioridades, por ordem de importância: 1º - Tentar cometer o menor 

número possível de erros; 2º - Tentar completar todos os passos o mais rapidamente 

possível. Durante a experiência existia um observador presente que apontava em 

cada passo os erros, tempos que o participante demorava e notas adicionais 

utilizando um documento de monitorização (Anexo 3.  

Após os participantes completarem a montagem foi pedido para 

preencherem um questionário relativo ao método de auxílio usada (Anexo 2). No total 

eram 4 questionários. Um questionário para cada método de ajuda utilizado e mais 

um com perguntas gerais. Cada questionário relativo a um método de ajuda estava 

dividido em duas partes: 1 – perguntas em relação à montagem do circuito com o 

apoio do método em questão; 2 – pergunta geral. O quarto e último questionário era 

composto por três perguntas gerais com o objetivo de perceber qual dos métodos os 

participantes usariam se tivessem que montar regularmente circuitos elétricos. Todos 

os participantes preencheram também um formulário com informações 

demográficas e outras informações relevantes para o estudo (sexo, idade, ocupação, 

se usou alguma vez RA, se já montou circuitos eletrónicos antes) sem se identificarem 

por motivos de privacidade. 
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4.2.2 Tarefa: Montagem de um circuito eletrónico 

 

Foi decidido que a tarefa a ser realizada deveria ter as seguintes características: 

• pudesse ser dividida em vários passos com objetivos diferentes;  

• necessitasse de várias componentes diferentes, para que os participantes 

tivessem que identificar as componentes necessárias em cada situação;  

• fosse necessário que o utilizador localizasse o local ou a forma correta de 

inserir um componente;  

• existissem vários tipos de erros possíveis, como a identificação errada da 

componente necessária e da localização correta para a sua inserção.  

A tarefa escolhida, que cumpria todos os requisitos pré-estabelecidos, foi a 

montagem de um circuito eletrónico.  

No início da montagem a disposição das componentes é igual para todos os 

utilizadores, independentemente da ferramenta de ajuda utilizada. A disposição 

inicial, como se pode ver na figura 42, é composta por uma placa branca experimental 

com algumas componentes já inseridas numa posição pré-estabelecida e várias 

componentes (necessárias ou não) separadas por tipo e localizadas à frente da placa.  

 

 

 

Figura 42: Disposição das componentes no estado inicial da montagem. 1 - Placa 

branca com componentes já inseridos numa posição pré-estabelecida; 2 - Conjunto 
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de resistências divididas em coluna por código de cores; 3 – Dip-Switch; 4 - LED; 5 - 

Cabos com cores diferentes. 

A montagem foi dividida em 7 passos:  

1 e 2: Inserir um cabo azul ligando a PIC (microprocessador já inserido na placa) 

à terra e um cabo vermelho ligando a PIC à tensão de alimentação de +3.3V.  

3: Inserir um LED numa linha indicada de forma correta, ligando o LED à terra 

com uma das extremidades.  

4: Ligar três resistências aos LED.  

5: Inserir um dip-switch.  

6 e 7: Ligar, em cada dip-switch, uma resistência. Uma das resistências destina-

se a ligar o interruptor número um do dip-switch à terra e outra à tensão de 

+3.3V. A montagem completa pode ser vista na figura 43. 

 

Figura 43: Circuito eletrónico corretamente montado. 

 

4.2.3 Métodos de ajuda desenvolvidos para o teste 

 

Foram criados três métodos de ajuda à montagem do circuito eletrónico para 

podermos fazer comparações: 

1 – Manual de papel com as instruções necessárias para completar a 

montagem do circuito eletrónico.  
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2 –Aplicação de Realidade Aumentada com a opção de apresentar 

informações relativas a cada passo que o participante deverá executar (inspirada pelo 

conceito apresentado no capítulo 3)  

3 – Aplicação de apoio à aplicação de RA (inspirada pelo conceito apresentado 

no capítulo 3). Neste caso a aplicação de RA vai apresentar igualmente a informação 

sobreposta destacando áreas específicas de interesse, no passo atual da montagem, 

sendo a informação mais detalhada apresentada na aplicação de suporte em outro 

dispositivo. 

 

4.2.4 Resultados 

 

24 participantes (9 mulheres, 15 homens) com idades entre os 17 e 47 anos 

(M=25,75; SD=6,91) participaram na experiência durante 3 semanas. Os participantes 

eram estudantes, de licenciatura e mestrado, e profissionais de áreas distintas – ensino 

secundário, design industrial, mecânica, computação, química, biotecnologia, 

fisioterapia, operário fabril, medicina dentária, empregado de limpeza, desporto. De 

todos os participantes 70,8% nunca montaram circuitos elétricos antes e 58,3% nunca 

tinham utilizado Realidade Aumentada. 

 

Erros 

 

Durante a montagem do circuito, o observador, anotou todos os erros 

cometidos em cada passo, a descrição de cada um e se foram ou não corrigidos. Foi 

considerado um erro se o participante não completasse cada passo tal como era 

pedido nas instruções. Exemplo de um erro: escolher um cabo vermelho quando era 

pedido para usar-se um cabo azul. 

A quantidade total de erros cometidos pelos participantes ao utilizarem o 

manual de papel, como ferramenta de apoio à montagem, foi bastante maior (6 a 15 

vezes aproximadamente) relativamente ao uso da Realidade Aumentada em 

qualquer dos casos (utilizando a aplicação de RA e o sistema multi-dispositivo de RA) 

(ver figura 44). Com o uso do manual de papel, no total, a soma de todos os erros 

cometidos por todos os utilizadores foi 44, dos quais 17 foram corrigidos. Com o uso da 
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Realidade Aumentada com e sem um dispositivo adicional foram cometidos 7 erros, 

dos quais 3 foram corrigidos, e 3 erros, dos quais 1 foi corrigido, respetivamente. 
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Figura 44: Quantidade total de erros cometidos e corrigidos na utilização de cada 

ferramenta de ajuda à montagem do circuito elétrico. 

 Através dos dados recolhidos é percetível, como seria expectável, um efeito de 

aprendizagem. É de realçar, contudo que quando o manual de papel era utilizado em 

último lugar, mesmo existindo o efeito de aprendizagem eram cometidos erros (que 

por vezes nem tinham sido cometidos anteriormente pelos mesmos participantes) 

(ver na figura 45). 
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Figura 45: Quantidade total de erros cometidos, ao utilizar cada uma das 

ferramentas de apoio, pela sua ordem de utilização. 
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Como se pode ver na figura 46, durante a montagem utilizando o manual de 

papel os passos em que os participantes cometeram mais erros foram o 6º e 7º (12 

erros), talvez porque os participantes poderiam já estar cansados e por ser preciso 

calcular resistências, seguido do 3º passo (9 erros). No caso da utilização da aplicação 

de RA os erros estão distribuídos igualmente por todos os passos. Na utilização do 

sistema multi-dispositivo de RA foi cometido 1 erro no passo 1, 6 e 7. 
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Figura 46: Quantidade total de erros cometidos por passo da montagem. 

Durante a montagem do circuito, independentemente da ferramenta de 

ajuda à montagem do circuito, foram cometidos vários tipos de erros (ver figura 47). 

No caso da montagem com o auxílio do manual de papel foram cometidos: 32 erros, 

dos quais 12 foram corrigidos, relativamente à colocação de um componente numa 

posição errada e 12 erros, dos quais 5 foram corrigidos, relacionados com o cálculo e 

escolha errada das resistências. 
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Figura 47: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, na 

utilização do manual de papel. 

 Com a ajuda da aplicação móvel de RA foram cometidos 5 erros, dos quais 3 

foram corrigidos, em relação à colocação de componentes numa posição errada e 1 

erro, que não foi corrigido, relacionado com a não inserção do número suficiente de 

resistências no passo 4. Neste segundo caso o participante fez a escolha correta da 

resistência, mas apenas inseriu uma em vez de três (ver figura 48). 
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Figura 48: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, 

na utilização da aplicação de RA. 

 No caso do uso do sistema multi-dispositivo de RA foram cometidos 2 erros, 

dos quais nenhum foi corrigido, relativamente à inserção de componentes numa 



 

56 

posição errada e 1 erro, que foi corrigido, relacionado com a escolha errada de um 

componente (escolha de um cabo com uma cor não pretendida) (ver figura 49). 
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Figura 49: Quantidade de erros cometidos e corrigidos, divididos por tipo de erro, 

na utilização do sistema multi-dispositivo de RA. 

 Na montagem com a utilização do manual de papel os participantes inseriram 

sempre a quantidade certa de componentes e conseguiram escolher o componente 

certo em cada passo, exceto no caso das resistências. Quando era necessário calcular 

e escolher as resistências certas alguns participantes tiveram alguma dificuldade. No 

caso da utilização da Realidade Aumentada, como é retirada a necessidade de fazer o 

cálculo e é apresentada as resistências necessárias, os utilizadores escolheram sempre 

o tipo de resistências pedidas. Através das figuras 47, 48 e 49, se ignoramos os erros 

cometidos no cálculo das resistências, podemos ver que o número total de erros 

cometidos na utilização do manual de papel continua a ser muito superior 

comparativamente ao número total de erros cometidos na utilização das ferramentas 

de ajuda de RA. A quantidade total de erros cometidos na utilização do manual, da 

aplicação de RA e do sistema multi-dispositivo de RA foi de 32, 7 e 3, respetivamente. 

O erro que é comum, na utilização das três ferramentas de ajuda à montagem é a 

inserção das componentes em posições erradas. De todos os erros cometidos, 

relacionados com mau posicionamento das componentes, os erros cometidos com o 

uso do manual de papel são a maior parte, como podemos ver na figura 50. Este 

resultado ilustra a vantagem de ter informação aumentada sobre a realidade para 

auxílio da localização de posições onde intervir. 
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Figura 50: Percentagem de erros cometidos, relacionados com o mau 

posicionamento das componentes na placa, utilizando o manual de papel ou as 

soluções de RA. 

 Esta experiência mostra que a utilização de RA permite reduzir 

significativamente os erros num processo de montagem. Em relação aos dois 

métodos de ajuda de Realidade Aumentada utilizados podemos observar que o 

sistema multi-dispositivo de RA é mais eficiente em relação à prevenção de erros. A 

quantidade de erros cometidos pelos participantes durante a montagem, ao usarem 

a aplicação de Realidade Aumentada é em média 6 vezes menor comparativamente 

ao uso do manual de papel. Quando os participantes usaram o sistema multi-

dispositivo de RA, cometeram em média 2 vezes menos erros do que quando usaram 

a aplicação de RA. 

 

Tempos 

 

O tempo é uma das medidas importantes para perceber a utilidade da 

Realidade Aumentada em processos de manutenção. Durante a montagem do 

circuito, o observador, anotou o tempo que os participantes precisaram para 

completar cada passo durante a montagem com as três ferramentas de ajuda. Nesta 

secção apresentamos os tempos medidos e a sua análise. 

Comparando os tempos para completar a montagem conseguimos ver (na 

figura 51) que nos casos em que foi usado o manual de papel, os participantes 

demoraram mais tempo do que nos casos em que usaram a Realidade Aumentada, 
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com ambas as ferramentas. Quem utilizou o manual de papel para montar o circuito 

pela primeira vez demorou em média 784 segundos, o que é: 1,72 vezes mais tempo 

do que que os participantes que utilizaram a aplicação de RA que demoraram em 

média 455 segundos; e 1,92 vezes mais tempo do que quem utilizou o sistema multi-

dispositivo de RA que demorou, em média, 409 segundos. Algo também 

impressionante, na nossa opinião, é que os tempos que os participantes demoraram a 

completarem a montagem pela terceira vez utilizado o manual de papel, são 

semelhantes aos tempos que os participantes demoraram a montar pela primeira vez 

com as ferramentas de RA, como podemos ver na figura 51. 

 

Figura 51: Gráfico com as médias dos tempos em segundos com os três métodos de 

ajuda diferentes. 

 

Os passos da montagem foram sempre iguais e por isso era esperado que os 

participantes os completassem em menos tempo, em cada iteração. No geral, 

independentemente do método utilizado aconteceu o que era esperado, mas em 

certos casos isso não se verificou. Quando se usava o manual de papel em segundo ou 

terceiro lugar, por vezes os participantes demoravam mais tempo a usar o manual de 

papel, mesmo tendo já montado várias vezes o mesmo circuito. Independentemente 

da ordem em que os participantes utilizaram cada uma das ferramentas de ajuda, em 

média, o manual de papel resultou no pior desempenho.   

Analisando os tempos que os participantes demoraram a completar a 

montagem do circuito, usando cada ferramenta pela primeira vez (ver figura 52), 

podemos verificar a clara vantagem que a Realidade Aumentada pode trazer. No 

diagrama de caixas da figura 52, podemos observar que no caso em que participantes 

utilizaram a Realidade Aumentada, a variabilidade do tempo que demoraram é 

muito menor tal como as suas medianas, mínimos e máximos em relação ao caso em 



 

59 

que foi utilizado o manual de papel. Comparando os dois métodos de RA podemos 

perceber que existe uma diferença, embora que pequena. Com o sistema multi-

dispositivo de RA além dos participantes terem demorado menos tempo, como 

podemos observar no diagrama de caixas da figura 52, e pelo menos 75% dos 

participantes demoraram menos tempo comparativamente aos participantes que 

usaram o outro método.  

Como era esperado, quando o circuito foi montado pela segunda  e terceira 

vez com as diferentes ferramentas de ajuda, o tempo de montagem foi menor em 

média, comparativamente com os utilizadores que utilizaram a mesma ferramenta 

pela primeira vez e segunda vez, respectivamente (ver figuras 53 e 54). Para além 

disto, ao analizarmos estes diagramas de caixas com os tempos que os participantes 

demoraram a completar a montagem do circuito utilizando o manual de papel 

percebe-se que a variabilidade vai diminuindo. No entanto, nos casos em que os 

participantes utilizaram a Realidade Aumentada não se vê uma diminuição tão 

acentuada. 

 

Figura 52: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de 

ajuda quando usados pela primeira vez. 
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Figura 53: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de 

ajuda quando usados pela segunda vez. 

 

Figura 54: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) com os três métodos de 

ajuda quando usados pela terceira vez. 
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Comparando o uso do manual de papel com as ferramentas de RA – 

independentemente da ordem em que os participantes utilizaram cada ferramenta, 

além de o tempo médio, a mediana, os máximos e mínimos serem menores no caso 

de RA, também existe uma menor variabilidade. Sendo assim, se um dos ojectivos é 

reduzir o tempo necessário para completar um processo de montagem garantindo 

uma variabilidade baixa para que os resultados não estejam muito dependentes da 

pessoa que a executa, então podemos chegar à conclusão que o uso das ferramentas 

de RA é vantajoso em relação ao uso do manual de papel.  

Uma das possíveis razões que levou a que o tempo que os participantes 

demoraram a montar o circuito com o manual de papel fosse muito maior foi a 

necessidade de calcular as resistências (nos passos 4, 6 e 7) e encontrá-las sem recurso 

a nenhuma imagem para fazer a comparação. A experiência foi feita desta forma para 

tentar utilizar as vantagens que existem quando se utilizam aplicações do género. 

Com ferramentas deste tipo a informação é apresentada de imediato reduzindo ao 

participante a necessidade de fazer cálculos ou recorrer à memória. Quando não 

contabilizamos os tempos que os participantes demoraram nos passos em que 

envolvia o cálculo de resistências os tempos já não diferem tanto (ver figura 55). Mas, 

como podemos observar no diagrama de caixas (figura 56), os tempos (a média, a 

mediana, os mínimos e os máximos) na utilização do manual de papel foram ainda 

assim superiores. 
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Figura 55: Média dos tempos (em segundos) que os participantes demoraram a 

completar a montagem do circuito com as três ferramentas de apoio sem 

contabilizar os passos 4, 6 e 7. 
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Figura 56: Diagramas de caixa dos tempos (em segundos) que os participantes 

demoraram a completar a montagem do circuito com as três ferramentas de apoio 

sem contabilizar os passos 4, 6 e 7. 

No caso em que os participantes montaram pela primeira vez o circuito com o 

auxílio da aplicação de RA, sem contabilizar os passos 4,6 e 7, demoraram 15% menos 

tempo que os que utilizaram o manual de papel (ver figura 57). Os participantes que 

usaram o sistema multi-dispositivo de RA como primeira condição experimental, 

demoraram 26% e 36% menos tempo que os que usaram a aplicação de RA e o 

manual de papel, respectivamente. Quando montaram pela segunda e terceira vez as 

médias dos tempos, independentemente da ferramente de apoio utilizada, desceram 

e aproximaram-se.  

 

Figura 57: Média dos tempos que os participantes demoraram a completar a 

montagem do circuito pela primeira, segunda e quarta vez utilizando cada uma das 

ferramentas. Nota: O tempo que os participantes demoraram a completar os 

passos que envolviam o uso de resistências não foi contabilizado. 
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Com estes resultados, sem contabilizar os tempos dos passos 4, 6 e 7 que 

envolviam resistências, vemos que na primeira vez que os participantes montaram o 

circuito foram mais rápidos os utilizadores que utilizaram o sistema de multi-

dispositivo de RA e mais lentos os que utilizaram o manual de papel. Quando 

montaram pela segunda a diferença dos tempos diminui e pela terceira vez existiu 

uma vantagem para quem utilizou as ferramentas de RA em relação a quem utilizou 

o manual de papel. No caso em que os utilizadores montaram pela terceira vez 

utilizando as ferramentas de RA podemos ver uma diminuição de tempo de mais do 

que 100% em relação ao que utilizaram o manual de papel. 

 

Questionários 

 

Após a experiência foi pedido aos participantes para preencherem três 

questionários relativamente a cada uma das três ferramentas de ajuda à montagem. 

Apresentamos as perguntas feitas aos participantes e as suas respostas. 

Os três questionários tinham nove perguntas idênticas. Para cada pergunta, os 

participantes podiam responder através de uma escala de Lickert de 1 a 5 (1 – Discordo 

completamente; 5 – Concordo completamente). As perguntas dos questionários eram: 

1- Achei o circuito fácil de montar. 

2- Achei que, no geral, foi fácil seguir as instruções do método de ajuda. 

3- Achei que foi fácil perceber qual era a tarefa a completar em cada passo. 

4- Achei que foi fácil descobrir quais as componentes necessárias para completar cada passo. 

5- Achei que foi fácil descobrir quais resistências a usar quando eram necessárias. 

6- Achei que foi fácil descobrir onde inserir as componentes. 

7- Suponho que a maioria das pessoas conseguia montar o circuito com este método. 

8- Senti-me confiante a montar o circuito. 

9- Diverti-me a montar este circuito. 

A mediana das respostas a cada pergunta, relativa a cada ferramenta, dada pelos 

participantes é mostrada na figura 57. Os participantes, em geral, responderam com 

menor pontuação a todas as perguntas relacionadas com o manual de papel e com 

maior pontuação a todas as perguntas relacionadas com o sistema de multi-

dispositivo de RA.  
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Figura 58: Mediana das pontuações dadas, nos questionários, a cada afirmação, 

relacionada com cada uma das ferramentas de ajuda. 

 

A afirmação com a qual os participantes concordaram mais, no caso do manual 

de papel, foi que era fácil perceber qual era a tarefa a completar em cada passo. E a 

que mais discordaram foi a que afirmava que foi fácil descobrir quais as resistências 

necessárias em cada passo. Esta classificação dada, no caso da utilização do manual 

de papel, está de acordo com os dados medidos durante a experiência – os passos em 

que foi necessário descobrir as resistências certas a serem utilizadas foram onde os 

participantes demoraram mais tempo e cometeram mais erros. 

No questionário relacionado com a aplicação de RA os participantes deram 

maiores pontuações às afirmações: 4 – Facilidade em descobrir quais as componentes 

eram necessárias para completar cada passo; 8 – Confiança a montar o circuito. A 

afirmação com que concordaram menos foi: 5 – Facilidade em descobrir quais as 

resistências que eram necessárias. Isto pode ter acontecido porque para acederam à 

informação sobre quais as resistências que eram necessárias, os participantes 

precisavam, em alguns casos, de movimentar o dispositivo (que estava montado num 

tripé) para poderem ver as cores das resistências, sendo especialmente difícil quando 

queriam comparar uma resistência real com a resistência de referência que aparecia 

no ecrã, pois tinham as mãos ocupadas a pegar nas resistências e no dispositivo.  

Os participantes responderam com maior pontuação às afirmações, relacionadas 

ao sistema multi-dispositivo de RA: 2 – Facilidade em seguir as instruções 

apresentadas; 4 – Facilidade em descobrir as componentes que eram necessárias para 

completar cada passo. E responderam com menor pontuação às perguntas: 7 – A 

maioria das pessoas conseguia montar o circuito com este método; 9 – Diverti-me a 
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montar o circuito. Sendo que a pontuação mais baixa é de 4.5 e mais alto de 5 no caso 

do sistema multi-dispositivo de RA. 

 

4.2.6 Considerações finais 

 

A avaliação realizada, em particular a experiência controlada, permitiu 

perceber melhor as diferenças de desempenho, em termos de erros e tempo, entre as 

ferramentas de RA e o manual de papel. Estes resultados sugerem que quando o 

objetivo é garantir que exista uma redução de erros cometidos e de tempo para 

completar tarefas de montagem, as ferramentas de RA são uma boa alternativa ao 

uso do manual de papel. Os participantes utilizando as ferramentas de RA, 

comparativamente com a utilização do manual de papel, concluíram a montagem 

em menos tempo e cometeram menos erros não só quando montaram pela primeira 

vez o circuito, como também pela segunda e terceira vez. Mesmo depois de alguma 

experiência as ferramentas de RA continuaram a apresentar melhores resultados. 

Entre as duas ferramentas de RA a que apresentou melhores resultados foi o sistema 

multi-dispositivo de RA em termos de redução de erros, tempo e satisfação de 

utilização pelos participantes. 

Os erros cometidos com o uso do manual e papel foram: 1 – colocação de 

componentes na localização errada; 2 – cálculo errado das resistências; 3 – escolha 

errada das resistências, mesmo no caso do cálculo correto. No caso em que seja 

preciso fazer cálculos, as soluções de RA retiram a necessidade de processamento 

mental pelos utilizadores, sendo-lhes apresentado o resultado de uma forma 

contextualizada e flexível. Todos estes fatores contribuem também para a redução de 

tempo para completar uma montagem com a utilização de ferramentas de RA. Na 

primeira vez em que os participantes montaram o circuito, e excluindo a situação em 

que seja necessário calcular e identificar as resistências corretas, não se notou 

diferenças de tempos significativas entre a aplicação de RA e o manual de papel. 

Nesta situação apenas o sistema multi-dispositivo apresentou melhorias de tempo. 

Mas conforme os participantes aumentavam a sua experiência montando mais vezes 

o circuito então as ferramentas de RA mantiveram-se idênticas em relação ao tempo 

e apresentaram melhorias significativas em relação ao manual de papel. 

Tanto com base na opinião expressa pelos participantes como nas respostas 

nos questionários bem como na natureza e número dos erros cometidos, é possível 
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que pelo menos no caso em que seja necessário localizar onde inserir componentes, a 

RA apresenta uma vantagem na redução de erros. Além disso, devido à informação 

apresentada ser contextualizada e relacionada apenas com o passo que o 

participante está a realizar, ajuda a perceber melhor o que é necessário fazer.  

A utilização do sistema multi-dispositivo de RA apresentou melhores 

resultados comparativamente à utilização da aplicação de RA em termos de erros e 

tempos, especialmente na primeira vez que era montado o circuito. Essa melhoria 

deve-se provavelmente ao facto que o utilizador não tinha tanta necessidade de 

movimentar o dispositivo em que apresentava a informação sobreposta com o 

mundo real. Apenas interagia para ter uma perceção melhor das indicações 

sobrepostas e não para ver informação importante para completar os passos, como 

que tipo de componente utilizar. Quando necessitava de perceber, de uma forma 

geral, como completar a tarefa, então olhava para o tablet e antes de inserir as 

componentes verificava a posição indicada no dispositivo que sobrepunha as 

indicações no mundo real. Além disso, a informação era mais legível no dispositivo de 

apoio, talvez porque o ecrã era maior e a informação era apresentada sem 

necessidade de interagir com ele. Quando o participante clicava para aparecer a 

informação do passo seguinte, o tablet apresentava imediatamente a informação, 

enquanto na solução da aplicação de RA o participante por vezes tinha que interagir 

com o dispositivo para que a informação ficasse visível. Através das respostas dadas ao 

questionário relativas ao sistema multi-dispositivo de RA, em relação ao manual de 

papel e a aplicação de RA, os participantes acharam que o circuito se tornava mais 

fácil de montar e era mais fácil de seguir as instruções, perceber qual era a tarefa a 

completar em cada passo, descobrir quais componentes (tal como as resistências) 

eram necessários em cada passo e onde as inserir. Também acharam que com dois 

dispositivos existiriam mais pessoas que conseguiriam montar o circuito, que   se 

sentiram mais confiantes e que se divertiram mais a montar o circuito. 
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5 Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões que resultaram do trabalho 

efetuado nesta dissertação, bem como um conjunto de ideias para trabalho futuro.  

 

 

5.1 Conclusões 

 

Nesta dissertação explorou-se o potencial da Realidade Aumentada para 

auxílio à manutenção. Após uma pesquisa inicial da literatura desenvolveram-se 

soluções de Realidade Aumentada móvel para ajudar a explorar e conhecer melhor as 

características de um equipamento e ajudar a executar tarefas de manutenção com 

instruções passo a passo. Observou-se que, no caso em que é necessário apresentar 

muita informação, a limitada dimensão do ecrã do dispositivo móvel pode eliminar as 

vantagens da Realidade Aumentada, obstruindo a visão do mundo real. Por essa razão 

foi pensada e desenvolvida uma outra solução multi-dispositivo de Realidade 

Aumentada que permite, para além de utilizar um dispositivo móvel com uma 

aplicação de Realidade Aumentada para apresentar a informação sobreposta no 

mundo real, a utilização de outro dispositivo para apresentar informação adicional 

sincronizada com a tarefa a ser realizada. Para demonstração de conceito e teste das 

soluções propostas desenvolveram-se os protótipos mencionados e foi feito um teste 
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exploratório, no qual os participantes testaram os sistemas de RA, no caso de estudo 

da caldeira. Este teste preliminar mostrou uma grande aceitação das tecnologias de 

Realidade Aumentada na área da manutenção. Os participantes mostraram 

entusiasmo pelas soluções desenvolvidas, uma vez que facilitavam o processo de 

manutenção comparativamente a métodos mais tradicionais como o manual de 

papel. Pelas palavras dos participantes, a utilização da Realidade Aumentada “é mais 

fácil, mais intuitivo, mais claro e concreto, mais rápido, sem necessidade de perder 

muito tempo a percorrer um manual até à página certa, menos confuso e menos 

intimidante quando se trata de temas desconhecidos ao utilizador”. Os participantes 

acharam ainda que é mais fácil detetar as componentes, principalmente em 

situações com elevada quantidade e diversidade de componentes e ainda que o uso 

da RA permite uma aprendizagem mais fácil e divertida mantendo o rigor de um 

manual de papel. Todos os participantes preferiram as soluções de RA em detrimento 

do manual de papel, porém alguns não descartaram a utilidade do manual de papel 

evidenciando que em alguns casos pode ser útil para consulta. Em relação à utilização 

de um dispositivo extra para apresentar informação, a maioria (64%) dos participantes 

concordou plenamente que a distribuição da informação pelos dois dispositivos 

melhorou a experiência e alguns (27%) acharam que a melhoria é dependente de 

cada situação e que um segundo dispositivo melhora a experiência, mas que não 

consideraram essencial.  

Para avaliar qualitativamente as vantagens que aplicações de Realidade 

Aumentada podem permitir, durante um processo de manutenção foi desenvolvido 

mais um teste. Este teste consistia na montagem, composta por sete passos, de um 

circuito elétrico numa placa branca experimental com três ferramentas de ajuda: 

manual de papel, uma aplicação de RA (um dispositivo) e um sistema multi-

dispositivo (dois dispositivos) de RA. Foi recolhida informação durante as tarefas: o 

número de erros e o tempo que cada participante demorava a completar cada passo. 

Os resultados mostram que os participantes ao utilizarem uma das ferramentas de 

Realidade Aumentada cometiam menos erros e completavam a montagem em 

menor tempo comparativamente a usarem o manual de papel. Os resultados 

sugerem que a utilização de ferramentas de RA apresenta vantagens em relação à 

utilização de manuais de papel em termos de desempenho, independentemente da 

experiência dos participantes na montagem de circuitos eletrónicos. 

Estes resultados sugerem que as aplicações de RA que apresentam 

informação sobreposta no mundo real, como a localização de partes de uma 

máquina e zonas de intervenção ou apresentação de informação sobreposta sobre 
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medidas no mundo real, ajudam as pessoas no processo de identificação e 

reconhecimento espacial, diminuindo o tempo necessário a completar tarefas e 

reduzindo o número de erros. Para além disto, apresentam benefícios em processos 

de manutenção quando informação é apresentada passo a passo, assim o utilizador 

tem menos dúvidas sobre o que é necessário fazer no passo em que está permitindo-

lhe ser mais objetivo, rápido e cometer menos erros. No caso de ser necessário fazer 

cálculos uma aplicação de Realidade Aumentada facilita o processo, em relação a um 

manual de papel, pois reduz a carga cognitiva do utilizador na maior parte dos casos. 

Relativamente ao sistema multi-dispositivo, a possibilidade de apresentar informação 

diferente em cada dispositivo parece ser uma mais-valia por evitar apresentar 

informação excessiva num dispositivo obstruindo o ecrã, impossibilitando ver a 

informação sobreposta no mundo real, eliminando assim a utilidade e usabilidade da 

própria aplicação de Realidade Aumentada. Além de evitarmos a obstrução do ecrã 

com demasiada informação reduzimos a necessidade de o utilizador movimentar o 

dispositivo sempre que precisa de ver informação mais detalhada de suporte (e não 

de localização) melhorando o desempenho em termos de tempo num caso de 

processo de montagem, já que liberta as mãos para a tarefa. Desta forma a 

informação necessária está apresentada num dispositivo fixo apenas quando é 

preciso ver indicações sobrepostas no mundo real o utilizador movimenta o 

dispositivo com a aplicação de RA.  

Podemos concluir que a Realidade Aumentada oferece vantagens em relação 

a métodos mais tradicionais, como manuais de papel, quando o objetivo é a redução 

do tempo (e variabilidade de tempo entre várias pessoas) e dos erros cometidos 

durante um processo de montagem. Como a maior parte dos processos de 

manutenção envolvem processos de montagem é uma tecnologia que pode ser 

bastante útil.  

 

 

5.2 Trabalho futuro 

 

A criação de soluções de RA é um processo demorado e com grandes custos. 

Se, por exemplo, uma empresa desenvolve um novo produto vai ser necessário uma 

equipa especializada para criar uma nova aplicação de RA ou fazer uma atualização 

numa aplicação que obriga aos técnicos de manutenção a descarregarem a nova 
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versão. Para trabalho futuro, de forma a poupar custos e tempo, o sistema poderá ser 

desenvolvido de forma a ser possível adicionar o novo produto e toda a informação 

necessária para se fazer a manutenção de forma organizada através de uma interface 

simples, removendo a necessidade de conhecimento tao especializado. Além disso 

seria interessante que a informação apresentada pudesse ser customizada pelo 

próprio técnico, porque técnicos com níveis diferentes de experiência poderão ter 

necessidades diferentes (Syberfeldt, Holm, Danielsson, Wang, & Brewster, 2016). 

 Por vezes os técnicos poderão continuar a ter dúvidas utilizando as aplicações 

de RA ou poderá aparecer uma situação que não foi pensada. Por esta razão seria 

interessante explorar no futuro uma forma de um técnico especializado poder ajudar 

remotamente um técnico de manutenção no terreno enviando informação que seria 

apresentada sobreposta no mundo real do lado do técnico. Já existe alguns trabalhos 

relacionados mas ainda é preciso amadurecer as soluções propostas (Masoni et al., 

2017). 

 Durante a experiência apresentada no capítulo 4.2, alguns participantes 

quando queriam perceber onde inserir uma componente utilizavam o dispositivo 

onde era apresentada informação sobreposta no mundo real, mas depois moviam-no 

para o lado para poderem trabalhar melhor. Depois de o moverem para o lado, 

normalmente voltavam a colocar o dispositivo à sua frente para poderem verificar 

mais uma vez antes e depois de inserirem o componente. Para reduzir o tempo que 

os utilizadores utilizam a mover o dispositivo poderá ser útil desenvolver uma 

funcionalidade que permita guardar e continuar a apresentar a imagem apresentada 

no dispositivo de RA num determinado tempo. Desta forma quando o utilizador 

verifica a informação sobreposta no mundo real pode selecionar a opção de congelar 

o ecrã, mover para o lado o dispositivo, trabalhar à vontade e continuar a ver a 

informação sobreposta removendo assim a necessidade de voltar a mover o 

dispositivo para confirmação. 

A utilização de marcadores poderá não ser muito prático em algumas 

situações e por essa razão existe a necessidade de encontrar alternativas. No caso em 

que seja necessário identificar uma máquina para o programa saber onde inserir a 

informação sobreposta no mundo real será interessante explorar a utilização de 

formas de detetar um objeto e comparar várias soluções entre si em diferentes 

condições ambientais. Um dos métodos que poderá ser explorado é a utilização de 

ficheiros CAD para ajudar o programa a detetar o objeto e outro seria a utilização de 

uma biblioteca de fotos da máquina em vários ângulos e treinar o programa com 

inteligência artificial para aprender a reconhecer a máquina. Um aspeto importante 
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nesta futura exploração, independentemente do método de deteção, é ter em conta 

que máquina poderá ter vários estados. Um exemplo simples: detetar se um dado 

componente tem a tampa ou não, etc. 

No caso em que o problema é desconhecido seria interessante que o técnico 

pudesse ter uma funcionalidade adicional que permitisse diagnosticar o problema. 

Para trabalho futuro poderá ser interessante que o sistema de RA tivesse associado 

sintomas, causas e soluções. Poderia ser interessante que a aplicação conseguisse, 

com tecnologias de RA, analisar uma máquina olhando para ela e perceber se existe 

algum problema que consiga ser detetado. Para ajudar a perceber se existe algum 

problema poderia estar associada à máquina toda a informação disponível (como 

problemas e intervenções anteriores, sintomas, potenciais causas, …). Exemplo: se a 

máquina tiver sintomas que estão associados à má colocação de uma peça a 

aplicação poderá dar essa informação ao técnico e apresentar instruções para 

ajudarem a identificar a localização da peça, analisar se a peça está devidamente 

inserida (através de observação humana ou através tratamento de imagem), como 

proceder no caso afirmativo ou proceder à continuação da procura do problema no 

caso negativo.  

Esta dissertação reforça a ideia já existente na literatura que as tecnologias de 

RA podem ser uma ferramenta de ajuda útil para a manutenção. Mas para trabalho 

futuro seria benéfico fazer mais testes de usabilidade em situações reais de 

manutenção efetuadas por técnicos durante algum tempo fora de um ambiente de 

laboratório controlado. Estes testes seriam essenciais para confirmar o beneficio que 

as tecnologias de RA poderão trazer e vão aumentar a probabilidade da sua 

integração no meio industrial (Re, Oliver, & Bordegoni, 2016). 
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Anexo 1 – Questionário pós-experiência do 

teste preliminar 
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Anexo 2 – Questionários pós-experiência do 

teste de usabilidade no caso da 

montagem do circuito eletrónico 

1.1.1 Questionário relativo a uma ferramenta de ajuda 

especifica 

Nota: O questionário apresentado é relativo à aplicação de Realidade Aumentada. As perguntas feitas nos 

questionários relativos ao sistema multi-dispositivo e ao manual de papel são iguais, mas adaptadas à 

ferramenta em questão. 
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1.1.2 Questionário final com perguntas gerais 
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Anexo 3 – Monitorização da experiência da 

montagem do circuito eletrónico 
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Anexo 4 – Cartaz apresentado no evento 

students@deti 

 

 


