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resumo 

 

 

A execução de tarefas de manutenção pode ser facilitada quando 

quem está a realizá-las (localmente) recebe auxílio de um técnico 

remoto. Nestes cenários a colaboração pode-se tornar difícil visto 

que os utilizadores remotos não têm acesso ao contexto local. De 

forma a melhorar as ferramentas atuais, que são principalmente 

baseadas em voz, vários investigadores têm explorado o uso das 

tecnologias de realidade aumentada (RA) e virtual (RV). O principal 

objetivo deste trabalho passa por avaliar a utilização destas 

tecnologias numa abordagem baseada na partilha entre 

intervenientes dum modelo 3D. Este modelo (objeto 3D) é 

visualizado pelo técnico remoto através de Realidade Virtual (RV) e 

pelo utilizador local através de Realidade Aumentada (RA). Neste 

trabalho são também analisados diferentes métodos de interação 

proporcionados ao técnico remoto. De modo a atingir os objetivos 

propostos, foi desenvolvido um protótipo inicial que serviu de base 

para a plataforma final. Com base nesta plataforma foram 

realizados testes exploratórios de modo a avaliar a pertinência e 

usabilidade da abordagem usada de forma quantitativa e 

qualitativa. Foi ainda realizado um teste comparando a abordagem 

proposta com instruções adicionadas em fotografias partilhadas 

(solução usada muitas vezes por técnicos na vida real) chegando-

se à conclusão que, com a abordagem do modelo partilhado, os 

participantes demoraram menos tempo a realizar as instruções e 

houve um menor número de erros. Segundo os participantes esta 

abordagem facilita a criação e edição de instruções, a indicação da 

posição e orientação dos objetos e fornece uma perspetiva mais 

precisa da relação de profundidade entre os mesmos.  
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abstract 

 

In many situations, performing maintenance procedures can be 

facilitated by providing assistance to on-site professionals through 

remotely located users, allowing tasks to be performed quicker and 

collaboratively. Since remote users do not have access to the real 

surrounding environment, additional mechanisms are required to 

provide them with local context. In order to improve voice-based 

systems, which have been used in remote collaboration scenarios, 

several researchers have been exploring virtual reality (VR) and 

augmented reality (AR) technologies. The main purpose of this 

dissertation is to explore the use of these technologies in an 

approach based on sharing a 3D model between users while 

performing various interaction methods. This model (3D object) is 

viewed by the remote technician through Virtual Reality (VR) and by 

on-site user through Augmented Reality (AR). In order to achieve 

the proposed objectives, a first prototype was initially created, 

followed by the final platform. One study has been conducted to 

qualitatively and quantitatively evaluate the usability of the 

proposed. It was still conducted a study to compare the proposed 

approach with an approach based on sketches in image-shared 

(solution normally used in a real scenario). The study results show 

participants take less time to create instruction and there were 

fewer errors with the model shared approach. Furthermore, these 

participants also refer that this approach facilitated creating 

instructions and indicating an object's orientation and proved 

beneficial when used to compare depth between objects. 
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1 Introdução 

 

 

 

A realização de tarefas, por duas ou mais pessoas, em conjunto com o mesmo objetivo é 

denominada de colaboração. A colaboração implica que haja pelo menos a interação entre dois 

indivíduos, sendo que cada um deles tem, em geral, um papel específico bem definido na tarefa 

em execução. Durante o processo de realização das tarefas, é fundamental que exista 

comunicação, partilha de conhecimento e recursos entre todos os membros envolvidos, recursos 

estes que ao serem limitados, podem causar disputa (concorrência) entre eles.  

A realização das atividades pode ser concretizada por duas vias. Quando o processo 

decorre no mesmo local físico denominamos por colaboração lado a lado (em inglês side-by-side 

collaboration). Por sua vez, se o processo é concretizado em ambientes distintos, a colaboração 

é remota (em inglês remote collaboration).  

A colaboração pode ser melhorada com recurso às tecnologias de informação e 

comunicação existindo vários trabalhos na área científica de CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work), cujo objetivo é investigar o uso da tecnologia de forma a aproximar as 

pessoas facilitando a comunicação e a partilha de informação e conhecimento entre elas. 

As tecnologias são particularmente importantes em cenários de colaboração remota onde 

a comunicação natural por gestos e voz é limitada. Uma área de aplicação típica é a manutenção 

em que o utilizador remoto é por norma um profissional qualificado e o utilizador local um 

indivíduo com menor conhecimento sobre a tarefa a realizar [1]. Estes sistemas são uma mais-

valia pois permitem que os técnicos supervisionem o trabalho em execução sem recorrer a 

deslocações físicas permitindo reduzir o custo e o tempo das intervenções [2]. 

O trabalho aqui apresentado foca-se na utilização de tecnologias como a realidade 

aumentada, virtual e mista, em sistemas de colaboração remota. Estes sistemas podem ser 

utilizados em diferentes áreas nomeadamente na indústria para auxílio a manutenção de 

“Coming together is a beginning; Keeping together is a 

progress; working together is success” Henry Ford 
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equipamentos, realização de tarefas e treino de profissionais, na linha daquilo que tem sido 

explorado no projeto de investigação Smart Green Homes – SGH.  

1.1 Motivação 

 

 

 

Os sistemas de colaboração remota existentes são na sua maioria baseados em vídeo 

chamada, sendo por isto limitados em vários aspetos como o facto de só permitirem uma 

interação em duas dimensões que normalmente é realizada através do rato e do teclado. De 

modo a melhorar os sistemas atuais existentes, vários autores [3,4,5] têm explorado a utilização 

de tecnologias como a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (VR). Estas tecnologias 

possibilitam uma série de novas oportunidades, como por exemplo permitir ao utilizador remoto 

interagir com ambientes virtuais de modo a facilitar a realização das tarefas ou ao utilizador local 

visualizar informações virtuais sobrepostas ao seu meio físico (RA). Neste sentido, o objetivo 

deste trabalho visou utilizar as tecnologias referidas e contribuir na investigação da utilização de 

uma abordagem baseada na partilha de objetos 3D (modelo partilhado) pelos utilizadores. O 

modelo partilhado é visualizado, sobreposto ao mundo físico (RA), pelo utilizador local sendo 

simultaneamente visualizado num ambiente virtual (RV) pelo técnico remoto. Esta abordagem 

possui várias vantagens na interação, comparativamente aos métodos tradicionais, como o facto 

de permitir interagir diretamente com os próprios objetos em três dimensões e também ter uma 

melhor noção quanto à sua localização 3D. 

1.2 Objetivos e Contribuições 

De seguida são apresentados os principais objetivos e contribuições deste trabalho. 

Objetivos: 

Este trabalho propõe explorar a utilização de Realidade Mista para colaboração remota 

baseada na partilha dum modelo 3D e propor uma abordagem genérica de colaboração 

remota utilizando esta tecnologia. Propõe-se também desenvolver o protótipo duma 

plataforma que permita demonstrar a viabilidade desta abordagem e avaliar as suas 

capacidades e limitações do ponto de vista de usabilidade e experiência do utilizador. Esta 

plataforma será desenvolvida de acordo objetivos seguintes: 

• Utilizar uma abordagem baseada em modelo partilhado (object-based); 

• Interagir com o modelo partilhado através das tecnologias RA (local) e RV 

(remoto); 

• Avaliar diferentes métodos de interação do utilizador remoto com o sistema de 

forma a entender as vantagens e desvantagens de cada um deles com base no 

contexto de utilização; 

“Great things in business are never done by one person; 

they’re done by a team of people” Steve Jobs 
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• Garantir que o técnico remoto consiga guiar o utilizador local em diferentes 

contextos; 

• Garantir que o utilizador local receba e visualize as instruções de modo a 

conseguir realizar as tarefas; 

Contribuições: 

• Abordagem à colaboração remota baseada em realidade aumentada, virtual e 

mista, especificamente através da criação de protótipos que estudam o modelo 

partilhado; 

• Estudo e integração de vários métodos de interação por parte do técnico remoto e 

realização de testes com utilizadores; 

• Publicação de um poster na conferência ECSCW 2020 (Apêndice A.1) e 

participação no TGIF (Thank God It’s Friday!), evento organizado pela Altice Labs 

(Figura 1), decorrente dos resultados obtidos ao longo deste projeto. 

 

 

Figura 1 - Participação no evento TGIF organizado pela Altice Labs. 

 

1.3 Estrutura 

Excluindo este, o documento é composto pelos seguintes cinco capítulos: 

• Capítulo 2, contém a revisão da literatura realizada antes de iniciar o trabalho. Este 

capítulo define sistemas de colaboração, descreve as tecnologias de realidade 

aumentada e virtual e também exemplos de utilização destas mesmas tecnologias. De 

seguida são apresentados vários sistemas de realidade aumentada colaborativa 

categorizados com base nos mecanismos utilizados.  

• Capítulo 3, apresenta o caso estudo inicial num cenário de montagens utilizando peças 

lego. Descreve as componentes do protótipo desenvolvido e as três interações 
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implementadas no lado remoto. No final deste capítulo são apresentados os testes de 

usabilidade realizados neste caso de estudo. 

• Capítulo 4, apresenta a proposta de uma plataforma genérica e descreve o protótipo 

desenvolvido bem como as principais alterações em relação ao protótipo apresentado 

no capítulo anterior.  

• Capítulo 5, contém a descrição e o resultado dos testes realizados à plataforma 

genérica. 

• Capítulo 6, apresenta uma análise da plataforma proposta, as conclusões e as 

limitações sobre o trabalho realizado. São também apresentados alguns aspetos 

importantes para o trabalho futuro. 
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2 Conceitos e Trabalho Relacionado 

Este capítulo apresenta a revisão da literatura realizada. Inicialmente são apresentadas a 

definição, principais características e alguns exemplos de sistemas de colaboração tradicionais 

baseados sobretudo em videoconferência. De seguida são descritas as tecnologias de realidade 

aumentada e virtual que têm sido exploradas de forma a melhorar os sistemas de colaboração 

atuais. Finalmente são expostos e analisados vários trabalhos que utilizam estas mesmas 

tecnologias nos sistemas de colaboração. 

2.1 Sistemas de Colaboração 

Os sistemas desenhados com o objetivo de permitir e facilitar o trabalho conjunto de dois 

ou mais utilizadores são denominados de groupware [6]. Estes sistemas podem ser 

categorizados pela sua capacidade de suportar a comunicação, cooperação, coordenação e 

colaboração entre os utilizadores. No que diz respeito à colaboração, que é o foco desde 

trabalho, os utilizadores trabalham em conjunto, mas cada individuo desempenha um 

determinado papel e dá o seu contributo para atingir um objetivo comum a todos. Nos sistemas 

de colaboração é comum os utilizadores terem diferentes níveis de conhecimento sendo 

fundamental a partilha de informação entre eles [7,8].  

Aparicio et al. [8] classificou os sistemas de colaboração de acordo com o momento da 

interação (síncrono ou assíncrono) e com o espaço (lado a lado ou remoto). Os sistemas 

assíncronos não necessitam de uma resposta imediata dos utilizadores (exemplo email), 

enquanto nos sistemas síncronos os utilizadores interagem ao mesmo tempo (exemplo vídeo 

chamada, jogos multijogador). Nos sistemas lado a lado os indivíduos estão presentes no mesmo 

espaço físico enquanto nos remotos colaboram em espaços físicos diferentes. A Tabela 1 

contém alguns exemplos de sistemas de colaboração agrupados com base nas suas 

características.  
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Tabela 1 - Sistemas colaboração agrupados com base nas características. Adaptado de [8]. 

 ESPAÇO – LADO A LADO ESPAÇO – REMOTO 

TEMPO - SÍNCRONO 
Videoconferência 

Conferência Web 

Documento Partilhado 

Chats Online 

Software gestão Projetos 

Online spreadsheets 

TEMPO - ASSÍNCRONO 
Sistema de gestão fluxo trabalho. 

Formulários XML 

Blogs 

E-mail 

Repositórios de Documentos 

Voice mail 

Calendário (software) 

 

De modo a melhorar a colaboração entre os utilizadores, várias tecnologias têm sido 

estudadas como é o caso da realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV). Exemplo deste 

potencial, é a ferramenta TeamViewer Pilot1 (ferramenta de colaboração remota) que adotou 

recentemente a tecnologia de realidade aumentada na sua nova versão (Figura 2). Este 

instrumento permite ao técnico remoto criar anotações no vídeo transmitido e sobrepô-las ao 

ambiente físico do utilizador local. No entanto, esta versão do sistema ainda se encontra em fase 

piloto.  

 

Figura 2 – Visualização da instrução recebida utilizando a ferramenta TeamViewer Pilot. 

Estas tecnologias podem também ser aplicadas na colaboração lado a lado, como é o 

caso do ARTHUR [9] . Este sistema é descrito pelos autores como tendo um ambiente intuitivo 

que suporta interação natural com os objetos virtuais. Esta ferramenta colaborativa permite aos 

arquitetos fazer revisão de arquitetura e planeamento urbano através da utilização de modelos 

CAD (Computer Aided Design).  

 

1 https://www.teamviewer.com/en/solutions/augmented-reality-remote-support/ (último acesso em 28 

de abril de 2020) 
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Antes de apresentar alguns sistemas de colaboração existentes que utilizam RA e RV, 

serão descritas na próxima secção as principais características destas tecnologias e as diversas 

áreas em que são aplicadas. 

2.2 Tecnologias 

A Virtuality Continuum é uma escala contínua, proposta por Milgram, que varia entre a 

realidade completamente real e realidade completamente virtual [10]. Nesta escala enquadram-

se também a realidade aumentada e virtualidade aumentada. O intervalo entre a realidade 

aumentada e a realidade virtual é denominado realidade mista (Figura 3).  

 

Figura 3 – Representação do Virtual Continuum. Adaptado de [10]. 

A RA é uma experiência interativa que permite ao utilizador visualizar objetos virtuais 

sobrepostos ao mundo real. Esta tecnologia pode também ser utilizada para remover ou 

esconder parte do ambiente físico [11]. De acordo com Azuma, um sistema de realidade 

aumentada possui as seguintes características: 

• Combina conteúdo real e virtual; 

• É interativo em tempo real; 

• Apresenta conteúdo virtual sobreposto ao mundo real. 

Os principais dispositivos necessários para a realidade aumentada são displays, 

dispositivos de entrada, dispositivos de tracking e dispositivos com capacidade de 

processamento. Quanto aos displays as três categorias principais são os Head Mounted Displays 

(HMD), os handheld displays e os spatial displays. Os dispositivos de tracking podem ser 

dispositivos como câmaras digitais, sensores óticos e GPS [12]. 

Na realidade virtual o utilizador está imerso num ambiente virtual totalmente criado por 

computador, permitindo simular e modelar ambientes reais [13]. A realidade virtual pode ser 

dividida em três diferentes categorias [14]: 

• Non-Immersive VR Systems: O ambiente virtual é visualizado através de um 

monitor e a interação é feita através de periféricos como rato e teclado tradicional. 
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• Semi-Immersive VR Systems: Estes sistemas utilizam ecrãs de grande dimensão 

ou sistemas de projeção. Ao utilizar um amplo campo de visão estes sistemas 

pretendem aumentar a imersão do utilizador no mundo virtual. 

• Immersive (Fully Immersive) VR systems: Os utilizadores utilizam um Head 

Mounted Display (HMD) para visualizar o ambiente virtual. A experiência torna-se 

mais imersiva porque o utilizador está totalmente envolto no mundo virtual. O 

cenário virtual é adaptado em tempo real de acordo com o ponto de vista do 

utilizador. 

Os sistemas de realidade virtual são mais exigentes, comparados aos de realidade 

aumentada, no que diz respeito à criação do ambiente. Nestes sistemas é necessário criar todo o 

ambiente virtual enquanto nos sistemas de realidade aumentada apenas é necessário criar 

alguns objetos virtuais. Por outro lado, os sistemas de realidade aumentada têm como principal 

desafio o tracking dos objetos físicos e a precisão no posicionamento e alinhamento dos objetos 

virtuais [11]. 

Desde o seu aparecimento estas tecnologias têm sido exploradas em diversas áreas 

(Figura 4). As estimativas para 2025 indicam que estas tecnologias resultem numa receita 

conjunta de cerca de 80 000 milhões de dólares americanos por ano. Nas áreas com maior 

receita, destaca-se os videojogos, a saúde e as engenharias. Empresas como a Google, 

Facebook e Samsung são algumas das empresas que investem neste tipo de tecnologias [15]. 

 

Figura 4 - Receita por áreas em bilhões de US dólares. Adaptado de [15]. 

Os videojogos são o sector em que se verifica um maior investimento nestas tecnologias. 

O jogo ArQuake foi o primeiro jogo AR a funcionar ao ar livre. Os jogadores circulavam 

livremente pelas ruas, equipados com um dispositivo Head Mounted Display (HMD) [16]. Outro 

exemplo, mas para PlayStation Portable (PSP), foi o jogo Invizimals. Neste jogo é necessário que 

os jogadores tenham marcadores físicos que depois são reconhecidos através da câmara da 
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consola. Durante algum tempo este jogo esteve no topo de vendas na Amazon UK [16]. No 

ensino e cultura, vários trabalhos têm sido realizados, por exemplo, para ajudar os alunos a 

perceber melhor os conceitos de eletromagnetismo [17] (Figura 5). Outro exemplo é a criação de 

museus digitais (RV) com demonstrações de relíquias culturais, peças, filmes e coleções [18].  

 

Figura 5 - Sistema de Realidade Aumentada para ensinar conceitos de eletromagnetismo. (Retirado 
de [17]) 

Na medicina, a realidade aumentada permite, por exemplo, ao cirurgião ver os resultados 

do raio X, tumores e implantes sobrepostos no paciente [19]. A nível militar, o departamento de 

defesa dos Estados Unidos considerou a tecnologia RV como uma das sete tecnologias mais 

importantes pois melhorou o treino militar e trouxe inovação na prática dos exercícios [18]. 

A indústria também tem aproveitado o desenvolvimento destas tecnologias, em áreas 

como co-design/conceção de produtos [20], manutenção [4], treino e assistência remota [21]. Já 

nos anos 90, a tecnologia de VR era utilizada para treino e manutenção do telescópio espacial 

Hubble e do Boing 777 [18]. Um exemplo do uso da tecnologia de AR neste ramo é apresentado 

por Aromaa et al. [22]. Neste trabalho os autores propuseram um sistema AR para apoiar um 

técnico na manutenção de motores em um navio petroleiro. A lista de instruções que 

anteriormente era fornecida em formato papel, passou a ser apresentada através de desenhos 

2D, modelos 3D e símbolos, sobrepostos ao mundo real (AR).  

2.3 Características dos sistemas colaborativos baseados em AR/VR 

Puhto et al. [23] propõe a classificação de sistemas de realidade aumentada colaborativa 

com base nas seguintes seis características: 

• Funcionalidades: Diz respeito ao tipo de recursos partilhados pelos utilizadores, que 

podem ser desde imagens, vídeos, modelos 3D entre outros. 

• Dispositivos: Tem por base o tipo de dispositivo que os utilizadores utilizam para 

interagir com o sistema.  
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• Sentidos: O sistema pode recorrer a vários sentidos humanos como a visão, audição, 

toque, entre outros. 

• Tipo: Os sistemas podem permitir a colaboração entre dois utilizadores (um de cada 

lado), entre um e mais utilizadores, ou entre vários utilizadores de cada lado. 

• Shakeholders: Baseado nas partes interessadas (clientes e empresa). 

• Dimensão: Semelhante ao que já foi explicado, um sistema de realidade aumentada 

colaborativa também pode ser categorizado com base na sua dimensão (espaço da 

interação e tempo). Nos sistemas locais (lado a lado) os utilizadores partilham a mesma 

informação virtual e podem tirar partido da comunicação natural por voz e gestos.  

A Figura 6 representa as seis características acima descritas. 

 

Figura 6- Características de um sistema RA colaborativo. Adaptado de [23]. 

Nas secções seguintes irão ser apresentados vários exemplos de sistemas colaborativos 

baseados em AR e VR. Estes sistemas foram divididos em três categorias de acordo com as 

suas funcionalidades: sistemas baseados em imagem e vídeo, sistemas baseados em 

reconstrução 3D e sistemas baseados em utilização e manipulação de modelos virtuais (modelo 

partilhado).  
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2.3.1 Sistemas baseados em imagem e vídeo 

A maioria dos sistemas existentes de colaboração remota funciona à base de transmissão 

de imagem ou vídeo. Neles podem ser sobrepostas anotações, texto, desenhos e até a 

virtualizações das mãos dos utilizadores.  

Um exemplo deste tipo de sistema é apresentado por Mosoni et al., [4] que teve como 

referência um trabalho anterior, em 2014, realizados pelos mesmos autores [1]. Neste sistema o 

utilizador local através de um smartphone, tablet ou com óculos AR, tira uma fotografia ao objeto 

local e envia para o técnico remoto. Por sua vez, o técnico remoto pode criar anotações na 

imagem recebida através de texto, desenhos, imagens ou símbolos já definidos pelo sistema 

(apertar/desapertar, indicar uma localização, montar/ desmontar). A informação criada é enviada 

para o utilizador local e apresentada sobreposta ao ambiente real (AR) no local correto (Figura 

7). O sistema funciona de forma assíncrona e permite a existência de vários utilizadores locais 

em simultâneo. Este foi desenvolvido para ser utilizado na manutenção e reparação de 

equipamentos na Indústria 4.0 e a pensar em situações com fraca conexão à internet. Esta 

solução possui uma câmara fixa, que torna a vista do utilizador remoto sempre dependente do 

ponto vista do utilizador local. 

 

Figura 7 - Sistema de colaboração remota baseado em partilha de imagem. O lado esquerdo retrata 

o técnico remoto e o lado direito o utilizador local visualizando as instruções. (Retirado de [1]) 

Um outro sistema semelhante mas baseado em transmissão de vídeo é apresentado por Kim 

et al. [24]. Neste sistema os técnicos remotos podiam criar marcações através de pontos que 

representavam a posição das suas mãos (Figura 8 A), ou através de desenhos que 

representavam o movimento das mãos (Figura 8 B). Estas marcações podiam ser realizadas em 

imagens ou em vídeo totalizando as seguintes quatro condições para teste: 

1. Pontos em imagem; 

2. Pontos em vídeo; 

3. Anotações em imagem; 

4. Anotações em vídeo; 

Nas condições 1 e 3 era necessário que utilizador local tirasse uma fotografia do ambiente 

na qual o técnico pode criar as instruções (semelhante ao artigo anterior). As quatro condições 
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foram testadas em dois diferentes tipos de tarefas utilizando peças de lego. No primeiro tipo de 

tarefas denominadas 2D, não havia sobreposição de peças (Figura 8 A e B) pois todas tinham a 

mesma posição em Y. No segundo tipo de tarefas, denominadas 3D, havia sobreposição de 

peças (Figura 8 C). 

 

Figura 8 - Sistema de colaboração baseado em vídeo. A) Marcação com pontos. B) Marcação com 
desenhos. C) Tarefa 3D. (adaptado de [21]) 

Os resultados dos testes com quatro pares de participantes mostraram que as anotações 

resultaram melhor que os pontos nas tarefas 2D. Já nas tarefas 3D as anotações ficavam 

sobrepostas o que dificultava a tarefa ao utilizador local. As diferenças não foram significativas 

entre a utilização de vídeo e de imagem, no entanto os autores detetaram problemas na 

utilização de vídeo, pois quando o utilizador local alterava a posição da câmara o conteúdo ficava 

desalinhado. Como forma de resolver este problema os mesmos autores criaram, em um outro 

trabalho, um mecanismo de paragem automática do vídeo para que o técnico pudesse anotar 

sem desalinhar [25]. 

No sistema ShowMe [26], ao invés de criar anotações, o técnico remoto guia o utilizador 

através da  virtualização das suas mãos no ambiente local. Neste sistema ambos os utilizadores 

estão equipados com uns HMD e através de uma câmara instalada no HMD do utilizador local, o 

ambiente local é captado e enviado. O técnico remoto visualiza em tempo real o vídeo 

transmitido e através do dispositivo Leap Motion2 as mãos são captadas para ser virtualizadas e 

apresentadas ao utilizador local. Como trabalho futuro os autores destacaram a possibilidade de 

utilizar câmaras com sensores de profundidade para captar o ambiente local ao invés do simples 

vídeo 2D utilizado. 

 

2 https://www.ultraleap.com/  (último acesso em 3 de maio de 2020) 

https://www.ultraleap.com/
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Em todos os exemplos apresentados o técnico remoto possuiu uma visão em primeira 

pessoa e dependente do ponto vista do utilizador local. Segundo Sun et al. [27] o ponto vista do 

técnico pode influenciar a eficiência na realização das tarefas. No estudo realizado, os autores 

desenvolveram uma plataforma de colaboração remota baseada em transmissão de vídeo onde 

compararam uma perspetiva em primeira pessoa com uma perspetiva em terceira pessoa. De 

um modo.  

A dependência do ponto vista do técnico remoto tem sido explorada por muitos autores 

utilizando diversas técnicas. Em muitos sistemas de colaboração remota, o técnico remoto está 

sempre limitado a visualizar o que o utilizador local está a transmitir. Umas das várias soluções 

que podemos encontrar passa por instalar várias câmaras que captam o ambiente local em 

diferentes pontos de vista. O técnico remoto pode então selecionar a que for mais conveniente 

para criar as anotações sem estar depende do ponto vista do utilizador local [28]. 

Uma outra solução pode ser encontrada no artigo de Lanir et al. [29]. Os autores 

propuseram a utilização de um manipulador robótico equipado com uma câmara e um projetor. A 

câmara permite transmitir o vídeo em tempo real enquanto o projeto possibilita a projeção de 

anotações no ambiente local. Este manipulador robótico é controlado pelo utilizador remoto. Os 

autores relataram algumas dificuldades na projeção devido à distorção causada pelos objetos. 

Uma terceira técnica encontrada em vários trabalhos é a utilização de vídeo em 360º [5], 

[30]. Lee et al. [5] propuseram um sistema onde o utilizador local, equipado com óculos de 

realidade aumentada, capturava em tempo real o ambiente local criando um panorama de 360º. 

Este panorama era constantemente enviado e apresentado ao técnico remoto que o visualizava 

através de óculos de realidade virtual (HMD). O técnico remoto podia controlar o seu ponto de 

vista com base na orientação e posição da sua cabeça. Neste sistema cada um dos utilizadores 

visualizava no seu ambiente uma janela que indicava a área de visão do outro utilizador. Esta 

janela permite ao utilizador saber sempre o foco de interesse do outro utilizador. As indicações 

para o utilizador local eram realizadas através da virtualização das mãos do técnico remoto, 

apresentadas sobrepostas ao ambiente local através de realidade aumentada. Num dos testes 

com participantes realizados pelos autores, foi comparada a dependência e independência do 

ponto vista do técnico remoto na realização de tarefas colaborativas, concluindo que, de um 

modo geral, um ponto de vista independente por parte do técnico remoto pode melhorar a 

colaboração entre os utilizadores. 

Um dos problemas existentes neste tipo de sistemas baseados em imagem e vídeo 

apresentados na secção anterior é não facilitar a perceção da relação espacial entre objetos 

dado que sistemas usando imagens não permitem uma boa noção de profundidade (eixo z) nem 

a visualização do ambiente virtual em três dimensões. Na secção seguinte são apresentadas 

possíveis soluções para este problema. 



 

 14 

2.3.2 Sistemas baseados em reconstrução 3D 

Vários autores exploraram o uso de reconstrução 3D do ambiente local no lado remoto 

como forma de resolver o problema descrito anteriormente. Esta técnica permite aos técnicos 

remotos interagirem com um ambiente virtual onde existe noção de profundidade e de relação 

entre objetos. 

No trabalho apresentado por Adcock et al. [2], os autores utilizaram 2 dispositivos Kinect 

para capturar o ambiente local. A captura e a reconstrução eram realizadas em tempo real (5 

frames por segundo) permitindo ao técnico remoto ter um ambiente constantemente atualizado. 

Para além do ambiente local virtualizado o sistema permitia também ao técnico remoto visualizar 

as mãos do utilizador local. Para interagir com o sistema o técnico remoto utilizava um ecrã multi 

touch (Figura 9 A). Através deste dispositivo o técnico conseguia fazer zoom (2 dedos), alterar a 

rotação e a posição da câmara (3 dedos) e realizar anotações (1 dedo). As anotações eram 

depois projetadas no ambiente local através de um mecanismo de Spatial Augmented Reality 

(SAR) que projeta conteúdo AR sobreposto ao ambiente físico (Figura 9 B) permitindo ao 

utilizador local ter as mãos livres para realizar as tarefas. Como principal entrave, os autores 

referiram a oclusão das anotações e destacaram, como trabalho futuro, a possibilidade de 

permitir manusear os objetos 3D individualmente. O sistema desenvolvido reconstrói o ambiente 

virtual como uma malha (objeto) única e não permite desacoplar os vários objetivos que 

constituem o cenário. 

 

Figura 9 - Sistema com reconstrução 3D. Lado esquerdo: Reconstrução 3D com aplicação de 

textura. Interação do técnico remoto através de touch. Lado Direito: Projeção das anotações através do 

mecanismo SAR. (Retirado de [2]) 

No mesmo ano, Sodhi et al. [31] apresentaram um sistema de colaboração com base em 

reconstrução 3D. A principal diferença para com o anterior, é que neste sistema, ao invés de 

utilizar anotações, as instruções eram fornecidas através da virtualização das mãos do técnico 

remoto para serem apresentadas ao utilizador local através de realidade aumentada. 

Gauglitz et al. [32] apresentaram outra solução para resolver o problema de câmara fixa e 

dependente da visão do utilizador local. Através do mecanismo Simultaneous localization and 

A) B) 
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mapping (SLAM) foi possível capturar o ambiente real e enviar esta informação juntamente com 

o vídeo gravado para o utilizador remoto. Por sua vez, o modelo do ambiente é reconstituído na 

área de trabalho do técnico remoto, permitindo desacoplar o seu ponto de vista e controlá-lo de 

forma independente do utilizador local. O sistema permite ao utilizador remoto definir 

anotações/desenhos que são ancorados ao modelo e enviados para o utilizador local. As 

anotações fornecidas são sobrepostas ao vídeo do operador local (AR). Este sistema foi baseado 

num protótipo anterior dos mesmos autores [33] em que o modelo 3D do ambiente remoto era 

recriado utilizando imagens enviadas pelo utilizador local. 

Já mais recentemente Gao et al. [34] apresentou um sistema que permitia a reconstrução 

de ambientes físicos de maiores dimensões (áreas de trabalho completas). Neste sistema ambos 

os utilizadores estavam equipados com uns HMDs e tinham assim uma experiência de realidade 

virtual totalmente imersiva. As mãos do técnico remoto eram captadas e apresentadas ao 

utilizador local permitindo guiá-lo na realização das tarefas. Neste sistema a reconstrução do 

ambiente local era realizada uma única vez antes de iniciar a tarefa. Segundo os autores a 

necessidade de atualizar em tempo real o ambiente virtual exigia demasiada capacidade de 

processamento.  

Devido ao facto de os sistemas baseados em reconstrução 3D serem mais exigentes a 

nível computacional e também exigirem grande largura de banda para a comunicação e 

atualização em tempo real, alguns autores tentaram combinar este mecanismo com outros 

menos exigentes a nível computacional. Um destes exemplos foi apresentado por Teo et al., [35], 

onde a reconstrução 3D e vídeo em 360º são combinados. Segundo os autores, o sistema 

combinava a vantagem da reconstrução 3D em termos de noção de profundidade permitindo 

simultaneamente ao técnico remoto navegar no ambiente virtual em três dimensões com o amplo 

ponto vista fornecido pelos panoramas 360º sem consumir muita largura de banda. 

Os sistemas baseados em reconstrução 3D apresentados, possibilitam ao técnico remoto 

navegar no ambiente virtual em três dimensões, mas não permitem interagir com os objetos que 

constituem o ambiente virtual de forma individual.  

2.3.3 Sistemas baseados em modelos partilhados 

Os sistemas apresentados nesta secção permitem ao técnico remoto interagir e manipular 

a posição, rotação e escala dos objetos virtuais. Todos os objetos virtuais estão associados a 

objetos físicos existentes no ambiente local. Este tipo de mecanismo de associação é 

denominado por vários autores como proxy.  

Um exemplo deste tipo de sistema pode ser encontrado no artigo de Adcock et al., [36]. Os 

autores associaram os objetos físicos (caixas) a objetos virtuais que por sua vez são 

manipulados pelo técnico remoto. Através de um monitor touch o técnico consegue selecionar as 

caixas e depois alterar a sua posição, rotação e escala (Figura 10 A). Visto que a interface de 

interação possuiu apenas duas dimensões, os autores referiram que, de modo a facilitar a 

utilização por parte do técnico, limitaram também a manipulação dos objetos a duas dimensões 
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(X e Z). Para a visualização das instruções por parte do utilizador local, utilizaram o mecanismo 

de SAR (Figura 10 B). 

 

 

Figura 10 - Sistema baseado em manipulação de objetos. A) Interação do utilizador remoto através 
de touch. B) Visualização das instruções através de SAR. Adcock (adaptado de [36]) 

Os autores testaram o sistema desenvolvido num cenário de manipulação de caixas. No 

teste realizado compararam a manipulação direta dos objetos com anotações (desenhos). Dado 

que o sistema permitia duas opções de visualização diferentes do ambiente: perspetiva de topo 

(top-down) e uma lateral (side), as mesmas foram também avaliadas. Sendo assim o teste foi 

realizado com as quatro condições seguintes: 

• Top-Object: Vista de topo e manipulação direta objetos. 

• Side-Object: Perspetiva lateral do cenário local e manipulação direta objetos. 

• Top-Sketch: Vista de topo e anotações(desenhos). 

• Side-Sketch: Perspetiva lateral do cenário local e anotações(desenhos). 

Segundos os resultados obtidos com 24 participantes, as condições com perspetiva de 

topo mostraram melhores resultados em termos de tempo de execução e de número de erros. 

Em relação à outra variante, a manipulação dos objetos demostrou ser igualmente mais eficaz 

comparando com a utilização de desenhos.  

Para trabalho futuro, os autores referiram a necessidade de implementar mais restrições 

de modo a facilitar a interação do técnico e também possibilitar a manipulação dos objetos em 

três dimensões permitindo por exemplo, sobrepor objetos uns aos outros. 

Em 2013, Ferrise et al. apresentaram um sistema para manutenção de componentes 

industriais em que o técnico remoto através de um sistema multimodal de realidade virtual semi-

imersiva (Figura 11 A) auxilia um utilizador local a substituir o motor de uma máquina de lavar. O 

utilizador local, através de um computador portátil e de uma webcam (Figura 11 B), visualiza 

através de realidade aumentada as sugestões dadas pelo utilizador remoto [21]. 
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Figura 11 - Sistema multimodal de colaboração remota. A) Ambiente virtual semi-imersivo e 

interação através de dispositivo háptico. B) Visualização das instruções através de realidade aumentada. 

(Retirado de [21]) 

Oda et al. [37] também apresentaram uma solução em que o utilizador remoto tem acesso 

a uma cópia virtual do objeto real constantemente atualizada (posição e rotação). Para tal, o 

sistema utilizado pelo utilizador local necessita de realizar o tracking de cada objeto físico 

relevante durante toda a execução da tarefa. A cópia virtual permitia ao técnico remoto validar a 

realização da tarefa sem necessitar de transmissão de vídeo. Aqui, o técnico cria uma réplica 

virtual e interage com ela através de dois diferentes métodos. O primeiro método é a interação 

3D utilizando sensores e óculos de realidade virtual (Figura 12 A) e o segundo é a interação 2D 

através de um dispositivo multi-touch (Figura 12 B). 

 

Figura 12 - Diferentes métodos de interação. A) Controladores com HMD. B) Multi-touch do tablet. 
(Retirado de [37]) 

Em ambas as interações o técnico remoto tinha dois diferentes métodos de fornecer 

instruções ao técnico local. No primeiro método, denominado point, o técnico remoto coloca um 

total de seis pontos na cópia virtual e no objetivo físico. Estes pontos são unidos através de uma 

linha e apresentados ao utilizador local através de realidade aumentada (Figura 13). No segundo 

método, denominado demo, o técnico remoto manipula a cópia virtual e colocá-a no local e com 

a rotação correta. Esta cópia aparece ao utilizador local projetada na posição correto também 

através de realidade aumentada. 

A) B) 
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Figura 13 - Visualização RA das linhas para orientar o utilizador local. (Retirado de [37]) 

Os autores deste artigo mencionam que para futuros trabalhos seria importante permitir a 

colaboração de múltiplos utilizadores locais e/ou múltiplos utilizadores remotos, referindo também 

a possibilidade de permitir ao utilizador local adicionar anotações que possam ser enviadas para 

o utilizador remoto. De notar que todos os objetos 3D necessários para a realização das tarefas 

já se encontravam previamente modelados. 

Mourtzis et al. [38] apresentaram um sistema de comunicação bidirecional e com 

funcionamento assíncrono. Neste sistema o utilizador local está equipado com óculos de 

realidade aumentada e um dispositivo móvel (smartphone) que lhe permite adicionar conteúdo, 

fotografias, áudio e texto, ao objeto físico (modelo partilhado). Estes conteúdos são armazenados 

numa cloud para serem consultados e servirem de apoio ao técnico remoto. O técnico remoto 

interage com os modelos CAD dos objetos físicos. A estes modelos estão associados a 

informação recolhida pelo utilizador local. Com base nesta informação o técnico remoto através 

de um computador cria anotações nos modelos que posteriormente são apresentadas ao 

utilizador local através de RA.  

Em 2019, Utzig et al. apresentaram um sistema para manutenção de aeronaves baseado 

em digital twins. O sistema contém uma plataforma sincronizada com informação (histórico de 

reparações, dados recebidos) de cada componente da aeronave. Esta informação é exibida ao 

operador local através de realidade aumentada com o dispositivo HoloLens da Microsoft. Caso 

necessite de apoio ao realizar uma tarefa de manutenção, o operador local pode ligar a um 

técnico remoto qualificado. O técnico remoto, também utilizando Hololens, tem acesso a uma 

representação virtual e a toda a informação constantemente atualizada referente ao componente. 

O sistema permite também comunicação por voz entre os utilizadores e seguimento do 

movimento ocular de ambos para indicar onde estão a olhar ou apontar [39]. Os autores referem 

ainda a possibilidade de permitir colaboração remota assíncrona para trabalho futuro.  

Também em 2019, Wang et al., apresentou um sistema baseado na utilização de modelos 

CAD [40]. Neste sistema o técnico remoto visualizava os objetos 3D virtualizados (modelos CAD) 

através de realidade virtual num ambiente totalmente imersivo usando um Head Mounted Display 
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(HTC VIVE). A interação com o sistema era realizada através dos controladores wireless ou por 

gestos. As instruções eram visualizadas localmente utilizando um mecanismo SAR. Nos testes 

efetuados os autores compararam a interação através dos controladores e através dos gestos 

não obtendo qualquer diferença significativa nos resultados. 

 

2.4 Oportunidades e Desafios 

Com base na análise da literatura realizada e nos três tipos diferentes de sistemas 

colaborativos com base em RA foi elaborada a Tabela 2. Esta tabela contém um resumo com as 

principais vantagens e desvantagens dos sistemas analisados. 

Tabela 2 - Principal vantagem e desvantagem de cada tipo sistema. 

 Sistemas baseados em 

 
Imagem e vídeo Reconstrução 3D Modelo Partilhado 

Principais  

Vantagens 

1.Menos exigentes a 

nível computacional. 

2.Adaptam-se 

facilmente ao contexto 

de utilização. 

3.Vários trabalhos já 

realizados o que torna 

mais estável. 

1.Permitem ter noção 

de profundidade. 

2.Adaptam-se a vários 

contextos de 

utilização. 

3.Maior sensação de 

presença por parte do 

técnico remoto pois 

interage com um 

ambiente virtual. 

1.Permitem ter noção 

de profundidade. 

2.Permitem 

manipulação (6Dof) 

direta dos objetos 

virtuais de forma 

individual. 

3. Menos exigentes a 

nível computacional 

comparado com a 

reconstrução 3D. 

Principais 

Desvantagens 

1.Não existe noção de 

profundidade (eixo Z) 

2.Não permitem 

interação direta com 

objetos. 

1.Exigentes a nível 

computacional. 

2.Requer software e 

hardware próprio. 

3.Não é possível 

interagir com os 

objetos de forma 

individual, mas com o 

mundo como um todo. 

1.Necessitam dos 

modelos virtuais 

(CAD) dos objetos 

físicos.  

2.Normalmente 

limitados a um único 

contexto de utilização. 

 

Tal como apresentado na Tabela 2, a revisão da literatura mostrou que os sistemas de 

colaboração RA baseados em imagem e vídeo são os mais comuns e onde existem mais 

trabalhos já realizados. Isto deve-se principalmente ao facto de serem uma adaptação direta dos 

sistemas tradicionais de vídeo-conferência existentes no mercado atual. No entanto, este tipo de 
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sistema apresenta alguns problemas sendo o principal a falta de noção de profundidade por 

serem baseados em conteúdos 2D. Esta limitação pode ser um grave problema em contextos 

onde exista sobreposição de objetos, tal como referido em [25] e [26].  

Os sistemas baseados em reconstrução 3D resolvem o problema dos sistemas anteriores 

e demonstraram ser bastante promissores. No entanto, a necessidade de hardware específico ou 

software dedicado, pode ser um entrave à sua utilização. Para além disto, em todos os trabalhos 

apresentados, o ambiente virtual é reconstruído como um todo e não é permitido desacoplar os 

objetos que compõem o ambiente virtual. Isto impede que o técnico remoto consiga interagir com 

os objetos individualmente, sem efetuar algum tipo de pôs-processamento do modelo. 

Finalmente, os sistemas baseados na utilização de modelos partilhados permitem ter 

noção de profundidade entre objetos e também permitem a manipulação direta dos objetos nas 

três dimensões. Este tipo sistema necessita sempre que hajas modelos virtuais dos objetos 

físicos e é normalmente desenvolvido para ser utilizado em um único contexto.  

Uma solução interessante seria combinar as funcionalidades dos diferentes tipos 

apresentados num único sistema, de modo a aproveitar os pontos fortes de cada solução. Um 

exemplo de uma possível combinação seria, utilizar a reconstrução 3D para captar, não o 

ambiente real como um único objetivo, mas sim os objetos necessários na colaboração de forma 

individual para poderem ser utilizados num sistema baseado no modelo partilhado.  

Com base na análise realizada, optou-se por focar este trabalho nos sistemas baseados 

no uso de modelos partilhados, pois este tipo de sistema encontra-se ainda numa fase inicial de 

exploração e apresenta várias oportunidades e desafios que devem ser abordados antes de 

poderem ser adotados. Tendo isto em mente, este trabalho pretende dar o seu contributo 

investigando os seguintes aspetos: 

• Explorar como tornar este tipo de sistemas mais versátil e de fácil utilização em 

diferentes contextos, permitindo a adição e partilha de modelos sempre que 

necessário a um novo cenário de colaboração ainda não suportado; 

• Compreender como o utilizador remoto pode mais facilmente interagir com o 

sistema durante o apoio ao utilizador local, tendo em conta o contexto de 

utilização, em particular o uso de diferentes dispositivos de interação. 
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3 Protótipo para Colaboração Remota: Exploração com 

modelo 3D partilhado 

A etapa seguinte do trabalho consistiu na conceptualização e desenvolvimento de um 

primeiro protótipo aplicando o conceito de modelo partilhado e diferentes métodos de interação 

para o técnico remoto [41]. O desenvolvimento deste protótipo teve como principal objetivo a 

obtenção de informação útil que servisse de base para o desenvolvimento de um protótipo duma 

plataforma com várias funcionalidades e com possibilidade de utilização em diversos cenários e 

que possa ser usada como plataforma de teste e desenvolvimento para avaliar diferentes tipos 

de interação em ambientes colaborativos. 

Neste contexto, foram implementados três diferentes métodos de interação para o técnico 

remoto, uma vez que, como referido no capítulo 2, existem poucos trabalhos que permitam mais 

do que uma interação e sendo pouco claro ainda o impacto que o método de interação pode ter 

no contexto de utilização. 

Por forma a realizar um primeiro protótipo realista e não esquecer nenhum elemento 

relevante, sentiu-se a necessidade de definir um caso de estudo com algum detalhe, 

nomeadamente descrevendo os perfis dos utilizadores, os requisitos pretendidos para a Prova de 

Conceito, a solução desenvolvida e também os testes de usabilidade e aceitação efetuados bem 

como as respetivas conclusões. Este trabalho é detalhado nas secções seguintes e foi 

desenvolvido no âmbito da disciplina de Realidade Virtual e Aumentada na edição de 2019-2020, 

sendo uma unidade curricular opcional do segundo ano do Mestrado em Engenharia Informática 

da Universidade de Aveiro.  

3.1 Perfil de utilizadores 

Neste cenário foram considerados dois perfis de utilizadores: os locais e os técnicos 

remotos, com o objetivo de melhor perceber as suas motivações e necessidades, podendo desta 

forma definir requisitos para o desenvolvimento do protótipo, foram especificados os perfis 

seguintes: 

Utilizadores Locais: Os utilizadores locais realizam tarefas de manutenção que envolvem 

montagem e desmontagem de modelos mais ou menos complexos. Por estarem em início de 

carreira necessitam ainda frequentemente de ajuda de um utilizador mais qualificado para 
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completar com sucesso as suas tarefas. Estes utilizadores podem estar equipados com um 

dispositivo de mão (handheld) ou um Head Mounted Displays (HMD) para visualizar as 

instruções através da tecnologia de RA.  

Técnicos Remotos: Os técnicos remotos são indivíduos qualificados e com uma vasta 

experiência. Encontram-se localizados na empresa para prestar auxílio remoto aos vários 

utilizadores locais. Através de um ambiente virtualizado são capazes de visualizar o contexto e 

guiar os utilizadores locais na resolução das tarefas. Os técnicos remotos recebem notificações 

aquando da realização das instruções por parte dos utilizadores locais.  

3.2 Requisitos 

Baseado nos perfis de utilizadores e na revisão da literatura, chegou-se à conclusão de 

que os requisitos do sistema são diferentes para os dois perfis. Assim foram definidos os 

seguintes requisitos para as respetivas componentes: 

Requisitos para a componente local: 

• Receber e apresentar as instruções recebidas através de realidade aumentada; 

• Guardar as instruções recebidas numa fila para serem acedidas à medida que o 

utilizador local complete cada tarefa; 

• Permitir notificar o técnico remoto sempre que uma tarefa seja concluída. 

Requisitos para a componente remota: 

• Introduzir o IP do utilizador local à qua se pretende dar assistência; 

• Possibilitar vários métodos interação; 

• Selecionar diferentes tipos de modelos virtuais; 

• Adicionar, remover e alterar a rotação dos modelos virtuais; 

• Receber notificações de tarefas realizadas por parte do utilizador local; 

• Controlar a ponto de vista da câmara permitindo ponta vista independente da visão 

do utilizador local. 

3.3 Descrição do protótipo 

Baseado no levantamento de requisitos foi desenvolvido um primeiro protótipo de uma 

ferramenta colaborativa para montagem de Legos. Este cenário é frequentemente utilizado na 

literatura [24][42], uma vez que se carateriza por ser um ambiente fácil e controlado para 

realização de provas de conceito (PoC). Tal como nos trabalhos apresentados na revisão da 

literatura [37][21], assumiu-se que as peças estavam previamente modeladas. 

A solução desenvolvida é composta por duas componentes diferentes, sendo estas a 

aplicação móvel com recurso à tecnologia de realidade aumentada para o utilizador local, e uma 

componente que recorre à tecnologia de realidade virtual para ser utilizada pelo técnico remoto. 

Ambas as componentes partilham o mesmo modelo tridimensional (modelo partilhado) mas 
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visualizam-no de formas diferentes. Na componente remota o técnico visualiza e interage com o 

modelo totalmente virtualizado enquanto na componente local o mesmo é visualizado sobreposto 

ao ambiente físico.  

Com base nos exemplos apresentados na revisão da literatura, implementaram-se na 

componente remota os seguintes três métodos de interação distintos: 

• Rato e teclado (Figura 14 – Computer) - escolhido por ser método de interação 2D 

comum com os sistemas tradicionais (baseline) [24],[1]; 

• Touch (Figura 14 – Touch Projector) – eleito por permitir interação 2D mas através 

de multi-touch [2], [36], [37]; 

• Controladores (Figura 14 – HMD) – escolhido por ser um método de interação 3D 

[34]; 

A Figura 14 representa a plataforma de realidade mista desenvolvida para este cenário de 

utilização. O lado esquerdo da imagem contém a representação da componente local onde as 

instruções são apresentadas ao utilizador através de RA. No centro (server) está representado o 

conteúdo partilhado pelos dois utilizadores. Finalmente, o lado direito da imagem ilustra a 

componente remota (RV), composta pelos três métodos distintos de interação do técnico remoto. 

 

Figura 14 – Representação das componentes da solução proposta para colaboração remota. 

3.3.1 Componente Remota 

Antes de iniciar a assistência é necessário introduzir o IP do destinatário e selecionar o 

método de interação pretendido (Figura 15). Esta configuração inicial é semelhante em todos os 

métodos de interação.  
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Figura 15 – Utilizador remoto: Menu de configuração inicial (IP do utilizador local e tipo de interação). 

Após esta etapa, o técnico remoto tem acesso a um ambiente virtual adaptado de acordo 

com o método de interação selecionado. Inicialmente os vários ambientes virtuais são compostos 

pela placa base de dimensão vinte por dez e pelas peças disponíveis (quatro tipos distintos). 

Neste sistema utilizou-se o sistema de coordenadas (x,y,z,). 

Para facilitar o posicionamento das peças, foram implementados dois mecanismos de 

restrições em todos os métodos de interação. O primeiro mecanismo ajusta automaticamente a 

coordenada Y da posição da peça que está a ser colocada de acordo com as já existentes no 

tabuleiro. Este mecanismo foi implementado baseado nas limitações descritas do sistema de 

Adcock et al. [36]. O segundo mecanismo garante que as peças nunca são colocadas fora do 

tabuleiro. 

Na interação através do rato e do teclado as peças disponíveis encontram-se num menu 

posicionado do lado esquerdo do ecrã (Figura 16 A). Após selecionar uma das peças o técnico 

deve colocá-la na posição desejada. Neste método de interação a peça segue a posição do 

cursor do rato (Figura 16 B). Após colocar a peça na posição desejada o técnico remoto pode 

confirmar a ação através do botão validar presente no menu lateral esquerdo (Figura 16 C). Após 

a confirmação, a instrução é automaticamente enviada para o utilizador local. 

 

Figura 16 – Utilizador remoto: Sequência de posicionamento de peças: A) Seleção da peça. B) 

Colocação da peça na posição pretendida. C) Confirmação e envio da instrução. 
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Para alterar a rotação de uma peça o técnico remoto deve selecionar o botão existente no 

mesmo menu lateral com as setas azuis (Figura 16 B). Cada vez que o utilizador seleciona este 

botão, a peça gira 90º em torno do eixo Y. No mesmo menu existe também um terceiro botão 

que permite ao técnico cancelar a instrução.  

Para criar uma instrução de remoção, o técnico deve selecionar a peça que pretende 

retirar e de seguida o botão vermelho que surge do lado esquerdo do ecrã (Figura 17). As peças 

removidas ficam com cor vermelha de modo a facilitar a interpretação pelo técnico remoto. 

 

Figura 17 – Utilizador remoto: Remoção de uma peça através da interação por rato e teclado. 

Na interação por touch a interface de utilizador utilizada foi a mesma pois em ambos os 

casos a interação é 2D. A seleção das peças é realizada através do toque e estas são arrastadas 

pelo técnico remoto até à posição desejada. A Figura 18 representa o cenário descrito. 

 

Figura 18 - Utilizador remoto: Interação através do touch. 

Relativamente ao terceiro método de interação (controladores), ao invés de uma interface 

2D, foi necessário modelar todo o ambiente virtual uma vez que se trata de experiência de 
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realidade virtual totalmente imersiva. A Figura 19 retrata as ações possíveis com recurso ao 

controlador. 

 

Figura 19 - Ações dos botões do controlador. 

Neste método de interação as peças disponíveis encontram-se próximas do tabuleiro. Para 

selecioná-las o técnico deve apontar o laser para a peça desejada e depois pressionar o botão 

confirmar (Figura 20 A)). Após esta ação, a peça segue o ponteiro e o técnico remoto deve 

posicioná-la no local desejado (Figura 20 B)). Para finalizar a tarefa o técnico deve voltar a 

pressionar o botão de confirmar e a instrução será enviada para o utilizador local. Quando uma 

peça está selecionada a sua cor altera-se, auxiliando o técnico remoto a compreender qual a 

peça selecionada. 

Para alterar a rotação de uma peça, o técnico deve primeiro selecioná-la apontando o 

laser e depois pressionar o botão de rodar indicado na Figura 19. Tal como nos outros métodos 

de interação, a rotação das peças é apenas realizada em torno eixo Y em intervalos de 90º. 

Quando o técnico desejar remover uma peça já colocada, este deve selecioná-la e 

pressionar o botão de confirmar. À semelhança dos outros métodos de interação, quando uma 

peça é removida a sua cor passa a vermelho (Figura 20 C)). 

Finalmente, para cancelar uma instrução, o técnico deve colocar a peça no caixote do lixo 

que se encontra junto ao tabuleiro (Figura 20 D)).  

As notificações textuais aquando da realização das tarefas por parte do utilizador local, 

surgem no ambiente virtual acima dos modelos das peças 
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Figura 20 - Interação através dos controladores. A) Seleção da peça. B) Posicionamento da peça. C) 

Remoção da peça. D) Cancelamento da instrução. 

Um dos objetivos estabelecidos era possibilitar ao técnico remoto controlar livremente a 

perspetiva da câmara, permitindo-lhe desacoplar-se da visão do utilizador local. O controlo da 

câmara é executado de acordo com o método de interação utilizado. No caso da interação com 

rato e teclado esta alteração é feita através de uma combinação de teclas. Na interação por 

touch é realizada através de uma combinação de gestos. Por último, na interação através dos 

controladores, o controlo da câmara é efetuado através da orientação da cabeça do técnico 

remoto e do posicionamento do mesmo.  

A Figura 21 representa a mesma montagem de peças Lego mas visualizada de pontos de 

vistas diferentes. Tal como ilustrado na figura abaixo, a funcionalidade implementada permite um 

ponto de vista independente por parte do técnico. 

 

Figura 21 – Ponto vista independente entre utilizador local e remoto. A) Interação através dos 

controladores. B) Interação através do touch ou por rato e teclado. C) Ponto de vista do utilizador local. 
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3.3.2 Componente Local 

A componente local permite ao utilizador local visualizar as instruções recebidas do técnico 

remoto através de realidade aumentada. Um marcador posicionado junto à placa de montagem 

possibilita ao sistema determinar onde apresentar as instruções fornecidas. Quando o o 

marcador é detetado, surge através de RA, uma linha horizontal e outra vertical que indicam a 

extremidade da placa de montagem para efeitos de calibração da posição. Desta forma, o 

utilizador local consegue realinhar o conteúdo RA com a placa de montagem. 

Todas instruções recebidas são guardadas numa fila e apresentadas sequencialmente ao 

utilizador local. De forma a auxiliar a perceção e distinção entre tipos de instruções 

(adicionar/remover) recorreu-se à utilização de cores e animações distintas. A cor verde e 

sentido de animação descendente indicam que a peça deve ser adicionada à placa de 

montagem. Já o vermelho e sentido de animação ascendente indicam que a peça deve ser 

removida.  

Neste caso em estudo, uma vez que o foco do trabalho foi a interação do técnico remoto, a 

verificação da realização das tarefas é executada de forma manual pelo utilizador local, 

selecionando o botão complete para passar à etapa seguinte da montagem. 

A Figura 22 ilustra a visualização de uma instrução para adicionar uma peça. Na imagem é 

possível ver o marcador físico posicionado junto à plataforma de montagem e também as linhas 

azuis que servem para o utilizador local alinhar o conteúdo de realidade aumentada. 

 

Figura 22 - Utilizador local: Exemplo de visualização de uma instrução recebida. 

3.4 Testes de aceitação e de usabilidade 

Após o desenvolvido do protótipo realizou-se um teste de aceitação e de usabilidade com 

utilizadores. O principal objetivo deste teste foi avaliar o modelo partilhado e recolher opiniões 

antes de desenvolver a plataforma genérica. Neste teste foi avaliada a componente do utilizador 
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local, a interação do técnico remoto através do rato/teclado (computador), do touch(projetor) e 

também a interação através dos controladores (HMD).  

O estudo foi realizado com um total de cinco participantes. O número de participantes foi 

escolhido tendo por base em Tullis et al., [43] de acordo com o qual cerca de seis participantes 

são, em geral, suficientes para se retirar conclusões úteis em testes de usabilidade. 

Antes de realizar o teste, foi efetuado um teste piloto que serviu para validar todo o 

processo antes de iniciar os testes com os participantes. De modo a obter opiniões diversas em 

relação à usabilidade do sistema, os testes foram realizados com diferentes perfis de 

utilizadores, nomeadamente: funcionários da Altice Labs da área de UI & UX, alunos da disciplina 

de Realidade Virtual e Aumentada e ainda participantes sem nenhum conhecimento da área 

(membros do departamento financeiro da Altice Labs). 

A Figura 23 ilustra o setup montado para a realização dos testes com utilizadores da 

primeira fase (rato/teclado e touch). 

 

Figura 23 - Setup dos testes de usabilidade da primeira fase (rato/teclado e touch). 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento informado e foi-lhes explicado 

o âmbito do projeto, bem como as condições e a configuração do teste a realizar. Antes do início 

de cada teste, todos os participantes tiveram um período de experimentação e adaptação à 

plataforma. No período de experimentação foi explicado aos intervenientes quais as 

funcionalidades do sistema e como as utilizar. Durante toda a experiência os participantes foram 

observados por um observador que realizava anotações num formulário padrão (Apêndice B.1) e 

que os assistia em caso de dúvida ou necessidade.  

A ordem escolhida para a realização dos testes foi a mesma para todos os participantes 

visto que o objetivo era recolher feedback não sendo problemática a transposição de 

conhecimento entre tarefas.  Assim sendo, todos iniciaram a experiência a desempenhar o papel 

de utilizador local na qual tinham de seguir as instruções fornecidas pelo técnico remoto. A etapa 
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seguinte consistia em desempenhar o papel de técnico remoto guiando o utilizador local. As 

tarefas foram pré-estabelecidas garantido que o participante utilizava todas as funcionalidades da 

componente remota. Para isto, definiu-se o seguinte conjunto de tarefas a serem realizadas 

pelos participantes em ambos os métodos de interação: 

1. Selecionar peça adequada; 

2. Posicionar a peça na posição correta; 

3. Alterar a rotação da peça; 

4. Remover a peça indicada; 

5. Interpretar a notificação aquando a realização de uma tarefa; 

6. Controlar a perspetiva da câmara. 

Todo o procedimento estava descrito numa folha auxiliar (Apêndice B.2) para que o 

participante pudesse facilmente segui-lo. Na interação através dos controladores, estas tarefas 

foram colocadas no próprio ambiente virtual para evitar que o participante tivesse de retirar o 

equipamento para visualizar as tarefas. 

Com o propósito de recolher as avaliações e sugestões dos intervenientes, recorreu-se a 

um questionário composto por várias secções (Apêndice B.3), sendo que a inicial era constituída 

por questões demográficas e familiaridade com as tecnologias/conceitos base da área envolvida. 

Após cada etapa (utilizador local, interação teclado e rato, interação por touch e interação 

através dos controladores) os participantes responderam à secção do questionário 

correspondente. A recolha dos dados foi realizada sob as diretrizes da Declaração de Helsinque. 

3.5 Observações 

Como referido anteriormente, os testes realizados tinham como objetivo testar a 

abordagem do modelo partilhado e avaliar a facilidade de utilização da plataforma no cenário de 

montagem de peças lego. Com base no feedback dos participantes retiram-se várias 

observações que serão apresentadas de seguida. 

Na interação com o sistema local, a maioria dos participantes classificou como “muito 

fácil” ou “fácil” a interação com esta componente (Figura 24). No entanto, alguns participantes 

mencionaram alguma dificuldade em compreender a instrução de remover peça. Estes 

participantes interpretaram o vermelho da peça, na instrução AR como a adição de peças Lego 

mas de cor vermelha. De forma a melhorar este aspeto os utilizadores sugeriram adicionar sobre 

as peças uma seta tridimensional a indicar o tipo de instrução. Uma seta a apontar para cima 

indicaria a remoção da peça e a seta a apontar para baixo indicaria uma instrução de adicionar. 

Também foi sugerido acrescentar uma animação de fade in para a instrução de adicionar peça e 

uma animação de fade out para a instrução de remover peça. 
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Figura 24 - Opinião dos utilizadores sobre a facilidade de interação com a componente local. 1-Muito 

Fácil, 5-Muito Difícil 

Outro aspeto importante relatado pelos participantes, foi a necessidade de permitir ao 

utilizador local alterar o modelo partilhado e também possibilitar a este utilizador colocar uma 

questão ao técnico remoto. Este ponto é bastante relevante pois na colaboração é importante 

que a comunicação seja o mais bidirecional possível. 

No que diz respeito à componente remota, em todos os métodos de interação, os 

participantes destacaram a necessidade de um menu de ajuda que pudesse ser consultado a 

qualquer momento. À semelhança do que aconteceu na componente local, os participantes 

destacaram a importância de existir um histórico que permitisse ao técnico remoto visualizar as 

instruções anteriores. Outra sugestão referida foi a possibilidade de poder salvar as sequências 

de instruções enviadas, evitando assim a necessidade de voltar a criar as mesmas. 

Na interação por rato e teclado os participantes apenas sentiram dificuldades em 

controlar o ponto vista da câmara. As restantes tarefas (selecionar, adicionar, remover e alterar 

rotação), foram classificadas como fácil ou muito fácil por todos os intervenientes. De salientar 

que este resultado era de certa forma espectável dada a simplicidade das tarefas propostas. 

Na interação por touch os utilizadores sentiram menor dificuldade em controlar o ponto 

vista da câmara, comparativamente ao método anterior. No entanto no que diz respeito à 

colocação de peças as dificuldades sentidas foram maiores (Figura 25). Segundo a opinião dos 

participantes o arrastar na superfície, principalmente em distâncias maiores, dificultou a 

colocação das peças. 
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Figura 25 – Opinião dos participantes face ao posicionamento das peças através da interação por 

touch. 

A interação no ambiente imersivo foi aquela onde os participantes sentiram maior 

facilidade em controlar o ponto vista da câmara (Figura 26). Isto deve-se ao facto de, neste 

método de interação, o utilizador controlar o ponto de vista de maneira mais natural 

comparativamente aos restantes métodos de interação. Por outro lado, mencionaram grande 

dificuldade em visualizar e interpretar as notificações recebidas. Segundo os participantes, as 

notificações neste método, deveriam estar sempre presentes no campo de visão do utilizador. 

Durante os testes realizados, os intervenientes sugeriram que a interação poderia ser ainda mais 

natural, permitindo agarrar e deslocar objetos, evitando ter que utilizar o laser. 

 

Figura 26 – Opinião dos participantes em relação à dificuldade em controlar ponto vista da câmara, 

onde 1 significa “Muito Fácil” e 5 significa “Muito Difícil”. 

Apesar do número reduzido de participantes, os resultados iniciais do teste foram bastante 

positivos pois permitiram validar várias funcionalidades propostas e recolher feedback antes de 

iniciar a implementação de uma plataforma mais completa. Muitas das sugestões dadas pelos 

participantes foram tidas em consideração para os requisitos estabelecidos no desenvolvimento 

da plataforma final apresentada no capítulo seguinte. Este protótipo foi a primeira etapa e 

mostrou-se essencial no trabalho realizado.  
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4 Plataforma Genérica para Colaboração Remota 

utilizando Realidade Mista 

Com base na revisão da literatura e no caso de uso apresentado no capítulo anterior 

desenvolveu-se uma versão melhorada da plataforma de colaboração remota utilizando as 

tecnologias de AR/VR. Esta plataforma manteve várias funcionalidades do sistema anteriormente 

desenvolvido, como ainda adicionou outras novas que irão ser descritas na secção seguinte. 

 Neste capítulo serão descritos os novos requisitos, a arquitetura implementada e a 

descrição das funcionalidades da plataforma desenvolvida.  

4.1 Requisitos 

De modo a melhorar o protótipo desenvolvido, acrescentaram-se as seguintes 

funcionalidades baseadas no feedback obtido nos testes anteriores e também na revisão da 

literatura: 

1. Plataforma adaptável ao contexto de utilização: A plataforma desenvolvida pretende 

funcionar em diferentes contextos e não ser limitada a apenas um cenário de utilização 

específico como o protótipo anterior. Na revisão da literatura, notou-se que nos trabalhos 

apresentados o sistema era frequentemente desenvolvido apenas para um único cenário 

de utilização. Tendo em conta este aspeto, considerou-se importante que a plataforma 

desenvolvida possibilitasse o seu uso em diferentes cenários. 

2. Múltiplas sessões: Esta funcionalidade permite ao técnico remoto assistir vários 

utilizadores locais ao mesmo tempo, mantendo múltiplas sessões a decorrer em 

simultâneo. Visto que o objetivo passou por criar uma plataforma que suportasse 

diferentes contextos de utilização, considerou-se fundamental garantir este requisito uma 

vez que permite ao técnico remoto alterar facilmente a sessão à qual está a dar suporte.  

3. Várias ações por instrução: No protótipo anterior cada instrução era composta apenas 

por uma ação, sendo esta de adição ou remoção da peça. Assim sendo, não seria 

possível enviar numa única instrução várias ações (adicionar, remover, alterar). Este 

requisito foi estabelecido com base no feedback recolhido dos testes anteriores.  
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4. Lista de instruções: Esta funcionalidade foi outra sugestão dada pelos participantes. A 

lista de instruções permite aos utilizadores (local e técnico remoto) consultar as 

instruções anteriores e também as que estão por realizar. 

5. Guardar instruções: De modo a evitar que o utilizador remoto tenha de recriar as 

instruções para resolver o mesmo problema várias vezes, implementou-se o mecanismo 

para guardar sequências de instruções. Este mecanismo permite ao utilizador guardar 

sequências de instruções que podem ser reutilizadas, tendo sido baseado, na sugestão 

dada por alguns participantes bem como referida em trabalhos de outros autores [37] 

[38]. 

6. Comunicação de local para remoto: A nova plataforma permite ao utilizador local 

alterar o modelo partilhado, criando anotações que são visualizadas por todos. Este 

requisito foi igualmente baseado no feedback recolhido. 

7. Vários técnicos remotos: No protótipo descrito no capítulo anterior apenas era 

permitida a comunicação de um para um. Esta nova plataforma vai permitir existir a 

comunicação de um (local) para muitos (técnicos remotos), tal como referido para 

trabalho futuro no artigo de Oda et al., [37]. 

4.2 Arquitetura 

A arquitetura da plataforma desenvolvida é composta por três blocos principais sendo 

estas a componente local, remota e a componente web, como ilustrado na  Figura 27 ilustra. 

 

Figura 27 - Arquitetura da plataforma composta pelas componentes local, remota e web. 

A componente web é responsável por criar, sincronizar e armazenar todas as informações 

relativas às sessões existentes. Uma sessão é caracterizada por um nome, pelo modelo 3D da 

peça base à qual se irá realizar alterações e por um conjunto de outros modelos 3D necessários 

para realizar a assistência. Todas estas informações devem ser previamente definidas por um 

utilizador. A criação da sessão é realizada através da aplicação web apresentada na secção 

seguinte.  
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Uma sessão contém também uma lista ordenada de instruções inicialmente vazia. Uma 

instrução é composta por um nome, data de criação, proprietário (quem criou a instrução), notas, 

estado (realizada ou por realizar) e um conjunto de ações. Por sua vez, cada ação possui um 

comando (adicionar, alterar, remover), vetores de posição, rotação e escala (x,y,z) e encontra-se 

sempre associada a um modelo 3D. Esta possui um campo de texto opcional que permite ao 

técnico remoto acrescentar informação sobre a ação criada.  

Optou-se por subdividir as instruções em várias ações de forma a permitir a criação de 

instruções compostas, por exemplo, num contexto de utilização na substituição de um 

componente a instrução poderia ser “Remover a peça” onde as ações seriam retirar os parafusos 

associados à peça em questão.   

A - Modelo relacional da base dades da plataforma.Figura 28 representa o modelo da base 

de dados da plataforma desenvolvida com a estrutura referida. 

 

Figura 28 - Modelo relacional da base dades da plataforma. 

O armazenamento das sessões e respetivas instruções de forma persistente possibilita a 

reutilização dos conteúdos criados e também a criação de tarefas passo a passo (step-by-step) 

pelo técnico remoto que podem ser acedidas a qualquer momento pelo utilizador local. 

No que diz respeito à componente local e remota, apesar de terem finalidades distintas 

ambas partilham do mesmo mecanismo de sincronização do modelo partilhado. Em ambas as 

componentes, após o utilizador selecionar a sessão, a componente recebe os modelos 

correspondentes e a lista de instruções, caso exista, em formato json. As componentes realizam 

pedidos á componente web para atualizarem a suas listas de instruções. Neste pedido é enviado 

o id da última instrução recebida. Como resposta, a componente web, retorna uma lista de 

instruções desde o id fornecido até à instrução mais recente da sessão correspondente. 
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A componente remota permite ao técnico criar instruções e respetivas ações para serem 

enviadas para a componente web. Ao receber a instrução, a componente web atualiza a lista de 

instruções da sessão. As etapas necessárias para criar instruções serão apresentadas na secção 

seguinte.  

As componentes local e remota comunicam apenas com a componente web e nunca entre 

si. A comunicação é realizada através do protocolo TCP/IP. Todas as mensagens trocadas entre 

as componentes encontram-se em formato json. 

4.3 Componente Web 

As configurações das sessões são criadas através de uma interface web. Para isto, um 

dos utilizadores deve aceder à componente web através de um browser e criar uma nova sessão 

indicando o nome e o modelo base (Figura 29 A)). O modelo base corresponde ao modelo virtual 

(CAD) do objeto físico na qual se pretende realizar as alterações. 

Após criar a sessão o utilizador deve carregar todos os modelos necessários para realizar 

a assistência remota (Figura 29 B)). 

 

Figura 29 - Interface da componente web. A) Criação de uma sessão. B) Adição de modelos à 

sessão. 

Após se dar início á assistência remota, as informações relativas à sessão não podem ser 

alteradas. No entanto é sempre possível adicionar novos modelos para serem utilizados durante 

a assistência. 

A componente web possui uma API que permite a comunicação com a componente local e 

remota. A API desenvolvida contém os seguintes sete endpoints: 

• GetAllSessions: Devolve todas as sessões existentes; 

• GetSessionDetails: Devolve as informações relativas á sessão selecionada 

(modelo base e restantes modelos necessários para a assistência); 

• GetSessionInstructions: Devolve a lista de instruções de uma sessão; 
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• CreateInstructions: Permite ao técnico remoto criar uma instrução durante a 

assistência remota. 

• CompleteInstruction: Permite ao utilizador local indicar que completou a 

instrução. 

• Request Help: Permite ao utilizador local solicitar ajuda ao técnico remoto. 

• SendQuestion: Possibilita ao utilizador local criar questões para esclarecer 

dúvidas sobre as instruções recebidas. 

• SendAnswer: Permite ao técnico remoto responder às questões colocadas pelo 

utilizador local. 

A documentação detalhada da API encontra-se no Apêndice C.1.  

A componente web foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação Python com 

recurso à framework web Django. 

4.4 Componente Remota 

Para iniciar a assistência, o técnico remoto deve selecionar o método de interação que 

pretende utilizar (Figura 30 A). De seguida é lhe apresentada a lista de sessões existentes (Figura 

30 B), criadas previamente através da componente web. 

 

Figura 30 - Interfaces de utilizador iniciais da componente remota. A) Escolha do método de 

interação. B) Seleção da sessão. 

Após selecionar a sessão é criado o ambiente virtual de acordo com o método de 

interação selecionado. A Figura 31 ilustra a interface de utilizador apresentada aos técnicos 

remotos para os métodos de interação por touch e por teclado e rato. Esta interface pode ser 

dividida em três zonas principais: 

Zona de instruções (Figura 31 A)): Inicialmente a lista de instruções encontra-se vazia 

(Figura 32 A)). Posteriormente, por cada instrução criada, existe um botão correspondente. Este 

botão, contém o nome e ID da instrução, bem como, o nome do técnico que a criou. Sempre que 

se encontra a verde, indica a instrução que o utilizador está a visualizar (Figura 32 B). A imagem 

azul com o ponto de interrogação indica que existe uma questão criada pelo utilizador local 
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relativa àquela instrução (Figura 32 C). A imagem com o visto verde indica que a instrução foi 

realizada com sucesso pelo utilizador local (Figura 32 D). O modelo partilhado é atualizado com 

base na instrução selecionada pelo utilizador. O botão “Sincronizar” coloca o modelo partilhado 

no estado mais atualizado (após a última instrução criada). 

 

Figura 31 - Ambiente virtual da interação por touch e também por rato e teclado. A) Zona de 

instruções. B) Zona do modelo partilhado. C) Zona de ação. 

Zona do modelo partilhado (Figura 31 B)): Esta zona, tal como o nome sugere, 

apresenta o modelo partilhado pelos utilizadores. Aí, é possível criar e visualizar instruções. 

Inicialmente, esta zona contém apenas o modelo base no qual se está a realizar a assistência. 

Tal como acontecia no protótipo anterior, as cores dos modelos indicam o tipo de ação a realizar. 

A cor verde indica que a peça deve ser colocada (Figura 33 A)), a vermelha indica que deve ser 

removida (Figura 33 B)) e a amarela indica que a peça foi alterada (posição, rotação ou escala) 

(Figura 33 C)). Para além destas três cores, existe também a azul-escuro que indica que peça 

está a ser selecionada pelo utilizador (Figura 33 D)), e a azul claro que é o estado normal das 

peças (Figura 33 E)). As etapas necessárias para alterar o modelo partilhado serão descritas na 

secção seguinte. 

Zona de ação (Figura 31 C)): A zona de ação é dinâmica uma vez que se adapta de 

acordo com a ação do utilizador. Inicialmente possibilita ao utilizador escolher entre adicionar 

novos modelos, criar notas e enviar instruções (Figura 34 A). Ao selecionar a primeira opção 

(Modelos) a zona de ação apresenta todos os modelos disponíveis para serem adicionados ao 

modelo partilhado (Figura 34 B).  
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Figura 32 - Zona de instruções da componente remota. A) Sessão sem nenhuma instrução criada. B) 

Lista composta por três instruções e com indicação de qual o técnico está a visualizar. C) Questão colocada 

pelo utilizador local (instrução 1). D) Indicação que o utilizador local completou a instrução 1. 

 

Figura 33 – Componente remota: Modelos em diferentes estados. A) Adição. B) Remoção. C) 

Alteração. D) Modelo Selecionado E) Peças no estado inicial. 

Sempre que o utilizador seleciona uma peça já existente no modelo partilhado, a zona de 

ação apresenta um menu com várias opções (Figura 34 C). A primeira opção permite reverter as 

alterações realizadas ao modelo. Por sua vez, a segunda, terceira e quarta opções permitem 

alterar a rotação, escala e posição, respetivamente. Finalmente a quinta opção possibilita 

eliminar o modelo selecionado. 
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Figura 34 – Componente remota: Diferentes estados da zona de ação. A) Estado inicial. B) Modelos 

disponíveis para adição. C) Menu para alteração da modelo selecionado. 

Para além das três zonas principais, a interface do utilizador possui ainda dois botões no 

canto superior do ecrã (Figura 35). O botão “Sessões” permite voltar ao menu de seleção de 

sessões. O segundo botão possibilita ativar ou desativar o controlo do ponto vista da câmara do 

técnico remoto. Este é importante na interação através do rato e teclado e também por touch pois 

a forma como se controla o ponto vista é a mesma utilizada para criar instruções. Por este motivo 

é necessário desativar o modo de controlo ponto vista sempre que o técnico remoto pretender 

interagir com o modelo partilhado. 

 

Figura 35 - Botão Sessões e botão para habilitar o controlo da câmara. 

4.5 Componente Local 

À semelhança do que acontece com a componente remota, ao iniciar a aplicação o 

utilizador local deve escolher a sessão pretendida. Antes de poder visualizar as instruções é 

necessário alinhar o conteúdo de RA. Visto que o foco deste trabalho é na interação do técnico 

remoto e não no utilizador local, optou-se por realizar o alinhamento de forma manual através de 

marcadores 2D. Para isto, utilizador local deve posicionar o marcador junto à peça base e 

através dos botões virtuais existentes na tela, alinhar a peça base virtual com o objeto real. A 

componente local possibilita ter vários marcadores físicos dispostos em diferentes posições 

permitindo ao utilizador ver o conteúdo RA em diferentes pontos de vista. A Figura 36 retrata a 

calibração do conteúdo de RA. Do lado esquerdo o conteúdo de RA encontra-se desalinhado, 

enquanto que, no lado direito, o mesmo já se encontra alinhado com o peça base. 
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Figura 36 – Componente local: Alinhamento inicial do conteúdo de realidade aumentada. 
A) Conteúdo RA desalinhado. B) Conteúdo RA alinhado. 

Após a configuração de todos os marcadores é apresentada uma nova interface ao 

utilizador local. Tal como acontecia na componente remota, esta nova interface é composta por 

três zonas distintas, sendo elas, a de instruções, a do modelo partilhado e zona de ação. 

A zona de instruções contém todas as alterações realizadas pelos utilizadores ao modelo 

partilhado. Ao ser selecionada da lista, o conteúdo da instrução é apresentado através de 

realidade aumentada. Só é permitido a visualização de uma tarefa de cada vez, no entanto é 

sempre possível ao utilizador consultar instruções anteriores. A validação das tarefas é realizada 

de forma manual pelo utilizador local. Para tal, sempre que o utilizador finalizar uma instrução é 

necessário clicar no botão “completar”. 

A zona do modelo partilhado apresenta a instrução selecionada pelo utilizador local no 

objeto físico. De forma a auxiliar o utilizador local implementou-se um mecanismo semelhante ao 

apresentado no artigo de Oda et al[37]. Através de um marcador posicionado no topo do objeto, 

é criada uma linha dinâmica desde o marcador até à posição correta (Figura 37). Esta linha é 

constantemente atualizada. 

 

Figura 37 – Componente local: Linha dinâmica em realidade aumentada para indicar a posição final 
da peça. 

Foi também criada uma animação sempre que um modelo/componente sofre alteração de 

posição, escala ou rotação. A animação inicia-se no estado anterior e termina no estado correto 

(após alteração), facilitando ao utilizador local entender que deve alterar a peça.  
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A componente local permite também ao utilizador colocar questões relativas à instrução. 

Para isto, o utilizador deve selecionar o modelo partilhado através do dispositivo multi-touch e 

digitar na nova janela a questão que pretende colocar. Quando a resposta é obtida, é 

apresentado ao utilizador local um alerta para que a possa visualizar. 

A zona de ação contém três botões: “Modelos”, “Ajuda” e “Enviar”. O primeiro botão, tal 

como acontece na componente remota, permite ao utilizador adicionar conteúdo ao modelo 

partilhado. Após selecionar este botão, o utilizador deve indicar através da interface qual o 

modelo que pretende adicionar e depois posicionar o objeto físico na posição pretendida. Optou-

se por colocar marcadores no topo dos objetos físicos para detetar a sua posição. A 

correspondência entre o marcador e o objeto físico é realizada na componente web. A Figura 38 

A) apresenta duas peças a adicionar pelo utilizador local. Na Figura 38 B) é possível constatar, 

na componente remota, as peças adicionadas. 

 

Figura 38 - Adição de conteúdo ao modelo partilhado. A) Peça adicionada pelo utilizador 
local. B) Visualização na componente remota da peça adicionada. 

O botão “Ajuda” é utilizado quando o utilizador local está com dificuldades na realização de 

uma tarefa e necessita intervenção do técnico remoto para prosseguir a realização da mesma. 

Para solicitar ajuda o utilizador local deve preencher a informação apresentada na Figura 39. 

 

Figura 39 – Componente local: Solicitação de ajuda ao técnico remoto. 

Finalmente o botão “Enviar”, permite enviar para a componente web todas as alterações 

realizadas ao modelo partilhado. 
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4.6 Interação do técnico Remoto 

A interação do técnico remoto varia consoante o método escolhido. A Tabela 3 descreve 

os comandos necessários para realização das principais operações do sistema nos três métodos 

de interação. A Figura 40 e a Figura 41 ilustram os gestos implementados na interação por touch 

e os comandos utilizados na interação por controladores, respetivamente. 

Tabela 3 – Operações e comandos correspondentes aos métodos de interação 

 
Métodos de Interação 

Rato e Teclado Touch Controladores 

Seleção de um 

novo Modelo 

Selecionar através da 

interface 2D (rato) a opção 

“Modelos” 

Selecionar através da 

interface 2D (toque) a 

opção “Modelos” 

Botão 1 do 

controlador para abrir 

menu virtual dos 

objetos e depois 

apontar para o 

modelo pretendido 

Posicionamento 

Setas direcionais (eixo x e 

z) e scroll para subir e 

descer o modelo (eixo y) 

Arrastar (eixo x e z) e 

uso dos botões virtuais 

para subir e descer 

(eixo y) 

Mover o modelo 

através do 

controlador para 

posição desejada 

Rotação 

Selecionar eixo através do 

teclado (teclas x,y,z) e 

posteriormente mover o 

rato 

Selecionar eixo através 

dos botões virtuais e 

realizar swipe(A)) no 

objeto 

Rodar o controlador 

(giroscópio) 

Escala Teclas “+” e “-“ 

Gestos pinch(B)) para 

reduzir e stretch(B)) 

para aumentar 

Touch do controlador 

(Botão 3). Cima para 

aumentar e baixo 

para reduzir.  

Seleção da 

peça do modelo 

partilhado 

Clicar com o rato Selecionar com dedo  

Aproximar 

fisicamente do objeto 

e confirmar (Botão 3) 

Envio da 

instrução 

Selecionar o botão “Enviar” 

através da interface 2D 

(rato) e escrever 

informação (teclado) 

Selecionar o botão 

“Enviar” através da 

interface 2D (dedo) e 

escrever informação 

(teclado virtual) 

Botão 1 do 

controlador. Surge 

teclado virtual, mas 

pode enviar sem 

escrever. 

Controlo da 

Perspetiva da 

Câmara 

Teclas direcionais para 

mover, scroll para controlar 

o zoom e rato para apontar 

a direção. 

Swipe(A)) para mover, 

gesto “Rodar” (C)) para 

alterar rotação e 

pinch/stretch(B)) para 

controlar o zoom. 

Mover fisicamente e 

rodar a cabeça 

(HMD) 



 

 44 

 

 

Figura 40 – Componente remota: Movimentos implementados na interação por touch. A) Swipe. B) 
Pinch e Stretch. C) Rodar 

 

Figura 41 – Componente remota: Botões dos controladores. 
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5 Testes com utilizadores 

Após o desenvolvimento da plataforma genérica realizaram-se vários testes com objetivo 

de avaliar as principais funcionalidades e o uso da plataforma em cenários de colaboração 

remota. Assim sendo, o primeiro teste permitiu testar e avaliar a utilização da plataforma num 

cenário de montagem de componentes Arduinos demonstrando as potencialidades da plataforma 

para utilização em vários contextos (muitas das aplicações apresentadas na revisão da literatura 

são desenhadas para um contexto exclusivo limitando muito a utilização e portabilidade das 

mesmas). Já o segundo teste realizado permitiu comparar a plataforma desenvolvida com uma 

abordagem baseada na partilha de imagem e anotações entre os envolvidos. Devido à pandemia 

SARS-CoV-2 (COVID-19), em ambos os testes os participantes desempenharam apenas o papel 

de técnico remoto e interagiram com o sistema através do rato e teclado. 

Para além dos dois testes realizados, este capítulo também irá descrever o teste de 

comparação de métodos de interação inicialmente previsto e que não foi possível realizar por 

implicar testes presenciais. 

5.1 Teste usabilidade e de adaptabilidade da plataforma 

O primeiro teste realizado foi de caracter exploratório e tinha como objetivo verificar a 

flexibilidade da plataforma para aplicações em diferentes contextos. O objetivo foi também 

recolher feedback da interação dos participantes com o sistema. Assim sendo, em vez de legos, 

neste teste utilizou-se um circuito com componentes de Arduíno. Foi pedido aos participantes 

deste teste para criar conteúdo step-by-step utilizando a plataforma através da interação teclado 

e rato.  

5.1.1 Descrição da experiência 

O estudo foi realizado com um total de 5 participantes sendo um destes do sexo feminino e 

quatro do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos e todos com 

conhecimentos sobre as tecnologias de RA e RV. Devido à situação de pandemia atual, a 

avaliação foi realizada à distância (por videochamada), tal como é possível visualizar na Figura 

42.  
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Figura 42 - Exemplo de um teste realizado com um dos participantes. 

Antes de realizar o teste com os participantes, foi efetuado um ensaio piloto com intuito de 

validar todo o processo. O teste iniciava-se com um breve período de adaptação à plataforma e 

depois os participantes recebiam a imagem do circuito representado na Figura 43. Com base 

nesta imagem, foi-lhes proposto criar uma sequência de etapas (passos), utilizando as 

ferramentas disponíveis na plataforma, de maneira a conseguir explicar como montar o circuito 

apresentado. No total a montagem era composta pelos seguintes sete modelos: 

• Placa montagem (breadboard); 

• Arduino R3; 

• Fio; 

• Atmega3; 

• Três leds (vermelho, amarelo e verde). 

Nenhuma sugestão ou ordem específica foi sugerida. Os participantes podiam livremente 

escolher a ordem de montagem dos componentes. 

 

Figura 43 - Imagem do circuito apresentado aos participantes do teste. 
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Por ser um teste exploratório não foram recolhidas medidas quantitativas (tempo, nº de 

erros,…). Todos os participantes preencheram, no final do teste, um questionário (Apêndice D.1) 

de forma a recolher as seguintes informações e feedback em relação à sua experiência:  

1. Dificuldade em encontrar os objetos através da interface. 

2. Dificuldade em posicionar os objetos. 

3. Dificuldade em alterar a rotação dos objetos. 

4. Sugestões de melhoria quanto à manipulação dos objetos. 

5. Dificuldade em criar um novo passo/instrução. 

6. Dificuldade em criar uma nota. 

7. Dificuldade em utilizar a ferramenta para criar conteúdo step-by-step. 

8. Maiores limitações do sistema (resposta aberta). 

9. Sugestões de melhoria na interação (resposta aberta). 

Relativamente às questões 1,2,3,5,6 e 7 foi utilizada uma escala do tipo Likert com 5 

níveis, sendo o 1 muito fácil e 5 muito difícil. As restantes questões foram de resposta aberta. 

5.1.2 Resultados 

Após a realização dos testes, verificou-se que todos os participantes conseguiram utilizar a 

plataforma para realizar a tarefa proposta.  

No que diz respeito a encontrar objetos através da interface e criar notas, os participantes 

não tiveram qualquer dificuldade, sendo que as respostas dadas a estas questões variaram 

apenas entre o fácil e o muito fácil. Em relação a posicionar os objetos e criar uma nova 

instrução as avaliações variaram entre a dificuldade média e a muito fácil.  

 Tal como aconteceu nos testes realizados no caso de estudo anterior, a alteração da 

rotação (questão 3) dos modelos através do rato e do teclado continuou a suscitar dificuldades 

para quem a utilizou. A esta questão, dois participantes responderam como “difícil” e os restantes 

consideram como “normal”, “fácil” e “muito “fácil”. 

Em relação à avaliação da utilização da plataforma para criação de conteúdo step-by-step, 

quatro dos participantes consideraram como sendo fácil ou muito fácil e apenas um participante 

avaliou como sendo média a dificuldade de utilização da plataforma.  

Nas respostas de resposta aberta, os utilizadores sugeriram várias melhorias. 

Relativamente a manipulação dos objetos (questão 4), as mais mencionadas foram: 

• Apresentação dos eixos direcionais (x,y,z) sempre que seja selecionado um 

objeto; 

• Permitir interagir com objetos de forma redundante, ou seja, por rato e também 

por teclado; 
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• Alterar as propriedades (posição/rotação/escala) do objeto selecionado sem 

existir necessidade de selecionar o botão da propriedade no menu inferior (zona 

de ação); 

• Possibilitar a alteração da sensibilidade das teclas e do rato; 

As maiores limitações da plataforma mencionadas pelos participantes (questão 8), foram: 

• Na alteração da rotação dos modelos e na precisão do seu alinhamento; 

• O facto de a plataforma não permitir visualizar em tempo real a manipulação dos 

objetos por parte dos participantes; 

• A necessidade de abertura das notas para visualização do seu conteúdo. 

No que diz respeito a sugestões de melhoria ao sistema, os participantes mencionaram as 

seguintes alterações: 

• Permitir editar e eliminar instruções já enviadas; 

• Permitir a medição de distâncias em diferentes unidades (metros, cm, mm); 

• Utilizar a tecla “Enter” para confirmar/gravar alterações realizadas ao modelo 

partilhado; 

• Alterar o modo de controlo da câmara, substituindo o controlo do tipo free/ghost 

por um controlo do câmara centrado no objeto selecionado; 

• Possibilitar a visualização através de wireframe; 

• Visualizar a notas em três dimensões, permitindo assim que a informação 

associada está sempre visível; 

5.2 Comparação dos três métodos de interação num cenário de 

montagem com Legos 

O segundo teste estava em linha com o trabalho planeado pois tinha como objetivo 

comparar os três diferentes tipos de interação do técnico remoto num cenário de montagem com 

peças Lego. Apesar de completamente preparado e especificado, este teste não foi realizado 

pela impossibilidade de aceder ao laboratório onde se encontravam os equipamentos, devido à 

pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19). No entanto, será descrita a seguir toda a metodologia 

prevista. 

 

Metodologia 

Para este teste tinha sido desenhada uma experiência laboratorial controlada com três 

condições experimentais definidas que tiveram por base os diferentes métodos de interação do 

técnico remoto na plataforma desenvolvida, nomeadamente: 

• Rato+Teclado: as tarefas seriam realizadas através da interação por rato e 

teclado utilizando um computador. 
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• Touch: as tarefas seriam executadas através da interação por touch utilizando um 

projetor touch. 

• Controladores: as tarefas seriam efetuadas através da interação pelos 

controladores utilizando os HTC Vive; 

Este teste partiria da hipótese nula, assumindo à partida que não existiriam diferenças 

quanto à usabilidade entre as três condições experimentais. 

Participantes 

Para a execução dos testes estava prevista a participação de um mínimo de 42 

participantes (3 condições * 7 pares de participantes) para possibilitar uma análise estatística. 

Em cada teste, envolvendo 2 utilizadores, seriam escolhidos aleatoriamente tanto o método de 

interação a utilizar bem como o papel a desempenhar inicialmente por cada um dos elementos 

(utilizador local ou técnico remoto). Após o primeiro teste, os participantes trocavam de papeis e 

de tarefas, mas permaneciam com o mesmo método de interação. 

As tarefas propostas seriam realizadas em salas separadas do mesmo edifício e com 

acesso a ligação WI-FI. Cada participante seria acompanhado por um monitor para o auxiliar, em 

caso de necessidade, e para recolher notas e eventos relevantes através de um formulário pré-

definido. Estes mesmos monitores iriam garantir condições iniciais idênticas. 

Tarefas 

Definiu-se um conjunto de tarefas para cada par de participantes. Seria utilizado o cenário 

de montagem com peças Lego. A placa base já continha sete peças previamente montadas 

antes do início do teste, tal como representado na Figura 44. 

 

Figura 44 – Cenário visível pelos participantes aquando o início do teste. A) Vista frontal. B) Vista 
lateral. 

A primeira tarefa era realizada pelo técnico remoto e consistia em acrescentar novas 

peças (total 9) à montagem inicial de modo a recriar a montagem ilustrada na Figura 45: 



 

 50 

 

Figura 45 - Montagem a realizar pelo técnico remoto. 

Após garantir que o utilizador local terminasse a primeira tarefa, o passo seguinte consistia 

em mover as quatro peças representadas na Figura 46. 

 

Figura 46 – Quatro peças sujeitas a alteração de posicionamento. 

De seguida, seria solicitado ao técnico remoto a eliminação das restantes peças (4) da 

montagem inicial, tal como ilustrado na Figura 47. 
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Figura 47 - Remoção das restantes peças (a vermelho). 

A próxima etapa seria realizada pelo utilizador local. Esta consistia em adicionar as três 

peças representadas a verde na Figura 48 e solicitar ajuda ao técnico remoto para continuar a 

montagem. 

 

Figura 48 - Adição das peças a verde, pelo utilizador local. 

Finalmente, o técnico remoto teria de corrigir uma das peças colocadas pelo utilizador local 

(Figura 49 a) e adicionar duas novas (Figura 49 b). 
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Figura 49 – Última tarefa do técnico remoto. A) Alteração no posicionamento da peça adicionada 
pelo utilizador local. B) Adição de duas novas peças. 

No final do teste ambos os participantes (local e remoto) deveriam ter uma montagem 

idêntica. Durante a realização da tarefa, o utilizador local poderia a qualquer momento colocar 

questões ao técnico remoto através de texto, utilizando as funcionalidades existentes na 

plataforma desenvolvida já mencionadas. Por sua vez o técnico remoto também poderia utilizar a 

ferramenta de criação de notas para melhorar a especificação da instrução criada. 

Medidas  

As medidas iriam ser recolhidas através de duas vias. A primeira seria objetiva e baseada 

no desempenho dos participantes aquando a realização das tarefas (task performance). As 

medidas do técnico remoto e do utilizador local estão descritas na Tabela 4 e Tabela 5, 

respetivamente.  

Tabela 4 - Medida realizadas ao técnico remoto. 

Medida Descrição 

Tempo total (ms) Tempo efetivo de interação com a plataforma. 

Tempo posicionar peças (ms) Tempo contabilizado apenas a posicionar as peças na posição correta. 

Tempo rodar peças (ms) Tempo gasto a alterar a rotação das peças 

Erro (casas) Número de posições(casas) incorretas por instruções.  

Nº de instruções  Número de instruções criadas com sucesso. Para esta métrica só foram 

contabilizadas as instruções com erro igual a 0. 

Nº de notas criadas Número de notas criadas durante a criação das instruções. 

Nº de anulações Número de vezes que anulou a criação de instruções. 

 

Tabela 5 - Medidas realizadas ao utilizador local. 

Medida Descrição 

Tempo Tempo efetivo de interação com a plataforma 

Nº Instruções Número de instruções realizadas com sucesso 

Nº de Perguntas Total de perguntas realizadas ao técnico remoto 
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A segunda via, tinha um caracter subjetivo e as informações seriam adquiridas através de 

um questionário preenchido no final da experiência. A Tabela 6 apresenta as medidas recolhidas 

com base na dificuldade sentida pelos participantes. 

Tabela 6 - Métricas recolhidas através do questionário. 

 
Técnico Remoto Utilizador Local 

Dificuldade em: 

1. Selecionar peça Reconhecer o tipo peça 

2. Posicionar peça Reconhecer o tipo instrução 

3. Rodar peça Reconhecer a posição da peça 

4. Controlar perspetiva da câmara Reconhecer a orientação da peça 

5. Criar uma instrução Ver notas 

6. Criar anotações Criar perguntas 

7. 
Reconhecer quando utilizador completa uma 

instrução 
Ver a resposta 

8. 
Reconhecer que existe uma questão por 

responder 

 
9. Responder à questão 

10. Reconhecer pedido ajuda do utilizador local 

 

Todos os parâmetros apresentados seriam avaliados numa escala de tipo Likert com 5 níveis, 

sendo 1 muito fácil e 5 muito difícil.  

Procedimento 

Ao chegarem ao local do teste, os participantes seriam introduzidos ao estudo e teriam de 

ler e assinar o consentimento informado. Após a etapa inicial, os participantes preencheriam um 

pré-questionário e antes de realizar o teste teriam um período de adaptação ao sistema. Posto 

isto, iriam receber uma folha com a descrição das tarefas a realizar de acordo com o seu papel 

(utilizador local ou técnico remoto). Após a conclusão do teste, teriam um pós-questionário a ser 

preenchido. 

5.3 Teste de comparação da Plataforma com abordagem baseada 

em partilha de imagens e anotações 

No âmbito do projeto SGH, Smart Green Homes, uma parceria entre a Universidade Aveiro 

e a Bosch Termotecnlogia Aveiro foi realizado, em novembro 2019, um 'Focus Group' com 8 

peritos de áreas multidisciplinares com o objetivo de avaliar o uso de AR em manutenção num 

contexto real. Nesse âmbito, o tópico de colaboração remota foi abordado, tendo-se chegado a 

conclusão que, no âmbito empresarial em estudo, este processo é realizado com recurso a 

imagens captadas com os dispositivos móveis dos técnicos, que são depois partilhadas com 
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peritos remotos para serem anotadas anotarem através de software de edição de imagem 

(tipicamente o Paint) e enviadas de volta por email ao utilizador local.  

Aproveitando esta informação e também devido ao facto de não ter sido possível a 

realização do teste anterior, foi decidido realizar um terceiro teste de modo a comparar a 

abordagem de partilha de imagem com a abordagem proposta (partilha de modelo 3D). Para este 

teste foi utilizado novamente uma montagem com peças Lego. 

5.3.1 Descrição da experiência 

O estudo foi realizado com os mesmos cinco participantes do primeiro teste. Estes 

participantes realizaram a experiência nas seguintes duas condições: 

• Partilha de Imagem (C1): Utilizador local capta o contexto e envia para o técnico remoto 

que por sua vez cria anotações na imagem recebida e envia novamente para o utilizador 

local. 

• Modelo Partilhado (C2): Utilização da plataforma desenvolvida para guiar o utilizador 

local na realização das tarefas. 

Em ambas as condições, os participantes desempenharam apenas o papel de técnico 

remoto enquanto o autor deste trabalho realizou o papel de utilizador local. Ambos os 

intervenientes se encontravam em espaços fisicamente distintos e durante a realização do teste 

não era permitido a comunicação por voz entre eles. Antes de realizar a experiência, foi efetuado 

um ensaio piloto com intuito de validar todo o processo.  

Para a realização da experiência montou-se o setup apresentado na Figura 50, composto por 

uma zona de montagem física das peças Lego e por um suporte para um dispositivo móvel de 

modo a permitir estabilidade na visualização das instruções em AR na condição C2. 

 

Figura 50 - Setup montado para o segundo teste da plataforma. 

Tarefas 

Solicitou-se aos participantes (sempre no papel de utilizador remoto) que realizassem 

montagens de lego livres e distintas entre as duas condições. De modo a explicar ao utilizador 
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local as montagens desejadas, os participantes teriam de criar sequências de instruções 

utilizando as ferramentas disponíveis em cada condição. Os participantes podiam escolher 

livremente as peças para adicionar, editar e remover, bem como definir a sua posição e 

orientação. Nesta experiência estavam disponíveis os seguintes quatro formatos de peças Lego 

(comprimento, largura, altura): 

• 2x2x2 (15 peças) 

• 2x1x3 (7 peças) 

• 4x2x1 (3 peças) 

• 4x2x2 (2 peças) 

De modo a evitar discrepâncias na complexidade das tarefas, pediu-se aos participantes 

que as suas montagens cumprissem as seguintes restrições: 

• Adicionar total de 10 peças; 

• Alterar a posição e/ou rotação de 2 peças anteriormente adicionadas; 

• Remover 2 peças; 

• Incluir pelo menos 3 peças empilhadas (3 camadas); 

Medidas  

Em cada teste mediu-se o total de erros cometidos nas montagens, o número de etapas 

criadas pelo técnico remoto e o tempo total da experiência. Através de um questionário 

preenchido pelos participantes no final da experiência, foram também recolhidas impressões, em 

cada condição, sobre a dificuldade dos seguintes aspetos:  

1. Adicionar peça; 

2. Indicar a orientação das peças; 

3. Modificar, durante a montagem, a posição e/ou rotação de 2 peças anteriormente 

adicionadas; 

4. Remover peça; 

5. Utilizar a ferramenta para guiar o utilizador local; 

As respostas às questões de 1 a 5 foram obtidas através duma escala tipo Likert com 5 

níveis, sendo o 1 muito fácil e 5 muito difícil. 

Foi também solicitada a opinião dos participantes em relação às vantagens e 

desvantagens de cada abordagem utilizada bem como a sua abordagem preferida (com devida 

justificação). 

5.3.2 Resultados e Discussão 

Os resultados dos testes realizados mostraram que a ferramenta desenvolvida é bastante 

superior à abordagem baseada na partilha de imagens. Na condição C1 (partilha de imagem) os 

participantes demoraram em média 13 minutos e 53 para criar todas as instruções enquanto na 

condição C2 (modelo partilhado – nossa abordagem) demoraram apenas em média 9 minutos e 
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43 segundos (Figura 51). Esta diferença deveu-se principalmente ao facto de que, na condição 

C1, os participantes passavam muito tempo a tentar desenhar o mais realisticamente possível as 

formas das peças. Tal facto não aconteceu na condição C2 pois os modelos já se encontravam 

com as dimensões corretas.  

No que diz respeito ao número de etapas criadas, não foram encontradas diferenças 

significativas. Na condição C1 os participantes criaram em média 4.4 etapas enquanto na 

condição C2 criaram 5.4. Este resultado deve-se possivelmente ao facto de que, os participantes 

inconscientemente tentaram seguir o mesmo processo em ambas as condições. Calculou-se 

também o tempo médio que cada participante demorou a criar uma etapa sendo que na condição 

C1 este valor foi de 3 minutos e 31 segundos enquanto na condição C2 foi de 2 minutos e 5 

segundos. Este resultado mostra que os participantes conseguiram criar etapas mais 

rapidamente utilizando a plataforma desenvolvida. 

 

Figura 51 - Tempo médio em segundos por condição 

Em relação ao número de erros, este foi superior na condição C1. Os erros cometidos 

estavam principalmente relacionados com a orientação das peças e com a distinção entre os 

dois tipos de peças que tinham a mesma largura e comprimento e variavam apenas na altura. 

Com base na observação, foi claro que os participantes na condição C1 evitavam alterar a 

orientação das peças. Prova disto é que em três dos cinco testes realizados nesta condição, 

todas as peças adicionadas estavam voltadas para cima. Isto não se verificou na condição C2 o 

que sugere que os utilizadores se sentem muito mais à vontade para controlar a orientação dos 

objetos utilizando a plataforma desenvolvida. No que toca ao problema de distinção entre os 

tipos de peças semelhantes, tal não se verificou na condição C2, uma vez que as peças são 

833
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visualizadas em ambas as componentes (local e remota) em três dimensões, facilitando a 

perceção da dimensão das mesmas. 

A Figura 52 A) representa uma instrução enviada por um dos participantes na condição 

C1. Nesta instrução o participante tentou indicar a orientação das peças através das linhas a 

preto. É possível também constatar que através da instrução não é possível distinguir peças com 

mesma largura e comprimento, mas altura diferente. A Figura 52 B) corresponde à sua 

montagem no contexto físico.  

 

Figura 52 - Exemplo da realização da experiência na condição C1. A) Instrução criada através de 
desenhos. B) Montagem das peças Lego de acordo com a instrução. 

A Figura 53 A) representa uma instrução enviada por um dos participantes na condição 

C2. Nesta abordagem os participantes têm acesso aos modelos tridimensionais das peças o que 

facilita a indicação da orientação das mesmas. A Figura 53 B) representa a visualização da 

instrução no contexto físico. 

 

Figura 53 - Exemplo da realização da experiência na condição C2. A) Instrução criada no ambiente 
virtual. B) Instrução visualizada através de realidade aumentada (local). 

Os resultados do questionário demonstraram que os participantes sentiram menos 

dificuldades na abordagem baseada em modelo partilhado (C2). O gráfico representado na 

Figura 54 contém a mediana da dificuldade sentida pelos participantes em cada aspeto 

questionado. Como é possível constatar através do gráfico, em todos os aspetos questionados 

os participantes sentiram maior dificuldade na abordagem de partilha de imagens. A linha a azul 

e a linha vermelha representam as condições C1 e C2 respetivamente. 
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Na condição C2, todos os participantes consideram como sendo “muito fácil” ou “fácil” a 

dificuldade sentida nos aspetos questionados. Na condição C1 as respostas variaram entre 

“normal” e “muito difícil”. A maior diferença encontrada pelos participantes entre as condições foi 

na indicação da orientação das peças e na realização de alterações nas mesmas. 

 

 

Figura 54 - Mediana das dificuldades sentidas pelos participantes nos diferentes aspetos medidos. 
Linha azul representa a condição C1 e a linha vermelha a condição C2. 1- “Muito fácil” e 5- “Muito difícil” 

Como principal vantagem da abordagem baseada em partilha de imagens, os participantes 

mencionaram o facto de que esta abordagem requerer menos tempo de adaptação 

principalmente para utilizadores inexperientes. Por outro lado, referiram que a indicação da 

orientação das peças e a noção da profundidade das mesmas, é muito difícil. De acordo com as 

opiniões recolhidas, a dificuldade era proporcional ao número de camadas (quanto mais peças 

empilhadas maior a dificuldade em criar novas instruções). Outro aspeto referido foi o facto de 

que, a perceção das instruções era muito dependente da qualidade dos desenhos criados pelo 

técnico remoto, tal não acontece na abordagem por modelo partilhado pois a representação dos 

modelos é independente ao técnico remoto. 

Em relação à abordagem baseada no modelo partilhado, vários participantes referiram 

como desvantagem o facto de ser necessário um tempo superior de adaptação e a interação 

necessitar de algumas melhorias, nomeadamente na rotação das peças. No entanto, referiram 

várias vantagens tais como maior facilidade na criação de instruções, na indicação da orientação 

das peças e na relação de profundidade entre as mesmas. Os participantes consideraram que 

esta abordagem seria a melhor opção para tarefas mais complexas. 
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6 Conclusões e Trabalho Futuro 

 

O principal objetivo deste trabalho foi explorar a utilização de Realidade Mista para 

colaboração remota baseada na partilha dum modelo 3D e criar uma plataforma de colaboração 

remota com recurso a estas tecnologias. Com esta plataforma pretendia-se possibilitar a 

colaboração de indivíduos fisicamente distantes evitando principalmente custos das deslocações 

associadas. De modo a compreender o trabalho já efetuado nesta área, foi realizada uma revisão 

da literatura onde se optou por explorar a colaboração baseada em modelo partilhado (object-

based). Assim sendo, procurou-se explorar as maiores lacunas encontradas nos trabalhos 

analisados. O primeiro aspeto considerado foi possibilitar o uso da plataforma desenvolvida em 

diferentes contextos de utilização. Já o segundo passou por possibilitar diferentes métodos de 

interação ao técnico remoto de modo a permitir uma maior variedade de opções de interação 

com base no perfil dos utilizadores e contexto de utilização. 

Tendo em consideração estes aspetos optou-se por desenvolver uma prova de conceito 

inicial que possibilitou a interação através de três métodos distintos. Com este protótipo inicial, 

realizou-se um conjunto de testes preliminares. Os resultados dos testes realizados foram 

bastante promissores mostrando que a abordagem desenvolvida era capaz de promover a 

colaboração entre os utilizadores. De acordo com o questionário, de um modo geral os 

participantes preferiram a interação por rato e teclado para posicionar os objetos, mas para 

controlar o ponto vista da câmara o método eleito foram os controladores. Estes resultados 

reforçaram a motivação inicial de que permitir vários métodos de interação pode trazer benefícios 

uma vez que permite ao técnico escolher o método de acordo com o contexto de utilização. Para 

além disto, com base nos resultados obtidos retiraram-se conclusões e opiniões úteis para a 

plataforma final desenvolvida. Este primeiro passo deu origem a um poster publicado na 

conferência ECSCW 2020 bem como a um convite para a participação no evento TGIF, 

organizado pela Altice Labs. 

Com base nos resultados deste protótipo inicial foi desenvolvida uma plataforma mais 

robusta e com mais funcionalidades. Foram implementados vários aspetos nomeadamente, a 

sua adaptação a diversos contextos, a possibilidade de várias sessões de colaboração em 

simultâneo, de visualizar histórico de instruções, guardá-las para utilização futura e permitir ao 
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utilizador local alterar o modelo partilhado. Com esta nova plataforma realizaram-se dois testes 

distintos sendo que o primeiro consistia em avaliar a sua utilização num contexto diferente 

(Arduinos) e o segundo na sua aplicabilidade em tarefas mais complexas. O primeiro teste, de 

caracter mais exploratório, comprovou que a plataforma poderia ser utilizada em contextos 

diferentes aos utilizados durante o processo de desenvolvimento. Neste mesmo teste todos os 

participantes conseguiram criar conteúdo step-by-step através da plataforma dando ainda 

sugestões de melhoria na interação e UX do sistema.  

O segundo teste consistia em comparar diferentes métodos de interação do técnico 

remoto, mas devido à pandemia SARS-CoV-2 não foi possível realizá-lo, apresentando-se, no 

entanto, a descrição do seu procedimento. Assim sendo, realizou-se um terceiro teste que 

consistiu em comparar a abordagem proposta com instruções adicionadas em fotografias 

partilhadas. 

Os resultados do terceiro teste indicam que a abordagem do modelo partilhado, 

comparativamente aos sistemas de colaboração tradicionais baseados em partilha de imagem, 

possibilita uma maior facilidade sobretudo na criação de instruções, na indicação da orientação 

das peças e na relação de profundidade entre as mesmas. Através do mesmo teste verificou-se 

que a abordagem através do modelo partilhado permitiu aos utilizadores realizar instruções em 

menos tempo e com menor número de erros. 

De modo a sumarizar todas as etapas do trabalho realizado foi criado o esquema 

representado na Figura 55. 

 

Figura 55 - Esquema representativo do trabalho realizado. 
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Esta dissertação produziu um conjunto de resultados positivos que podem facilmente 

servir de base para futuras investigações. As tecnologias de AR/VR podem ser uma mais-valia 

na colaboração remota, acrescentando novas dimensões espaciais às existentes. No entanto, a 

tecnologia AR ainda tem limitações como o alinhamento e tracking, o que pode ser um entrave à 

sua utilização em contextos onde a precisão é fundamental. A abordagem de modelo partilhado 

obteve também resultados bastantes promissores, mostrando ser possível a sua utilização em 

diferentes contextos e é sem dúvida algo a ser mais explorado. 

Após uma análise dos resultados, considera-se igualmente relevante mencionar alguns 

aspetos metodológicos que poderiam ser sujeitos a revisões/alterações bem como relatar 

obstáculos encontrados durante o trabalho para que possam servir de alavanca para trabalhos 

de investigação futuros. Assim, considera-se que seria, por exemplo, importante a realização de 

um maior número de testes ao invés da aplicação de uma vasta gama de funcionalidades na 

plataforma final. Uma das dificuldades foi precisamente a não concretização do teste 2 (foco 

inicial deste trabalho) devido às circunstâncias já descritas. Por esse motivo foi essencial fazer 

alterações aos testes 1 e 3. Estes testes foram particularmente difíceis de realizar dada a 

distância física entre os participantes. O facto de a avaliação ter sido realizada de forma remota 

trouxe muitos obstáctulos adicionais tais como o facto de não existir observador durante a 

experiência, a dificuldade em agendar os testes com todos participantes e também implicou 

vários ajustes de modo a garantir que a plataforma desenvolvida funcionasse corretamente nos 

diversos equipamentos pessoais. Todos esses obstáculos traduziram-se numa maior preparação 

e duração da execução dos testes.  

Aquando a realização de todos os testes efetuados, sentiu-se também dificuldade em 

medir a colaboração entre os participantes. Este processo não é simples pois não é possível 

avaliar a colaboração apenas pelos resultados (performance) obtidos e é necessária uma 

reflexão mais profunda sobre como avaliar a colaboração em sistemas deste tipo. 

Para futuros trabalhos seria importante concluir o teste 2, relativo aos métodos de 

interação do lado remoto bem como realizar o teste 3 (método baseado em partilha de imagem 

vs partilha de modelo) com os participantes a desempenharem os papéis de utilizador local e 

técnico remoto. Seria igualmente relevante acrescentar novas funcionalidades à plataforma 

desenvolvida, tais como, possibilitar criar sessões e adicionar novos modelos através da 

componente remota ao invés de ser apenas possível através da componente web, permitir 

acompanhar o movimento dos objetos físicos em tempo real e substituir a utilização de 

marcadores 2D no lado local por marcadores 3D (tracking modelos). Em última análise, acredita-

se que uma mistura de reconstrução 3D dos objetos físicos com manipulação direta (modelo 

partilhado) seria potencialmente interessante para investigação futura. 
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Apêndices A 

Artigo ECSCW 

A.1   Artigo 
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Apêndices B 

Caso de estudo legos 

B.1   Anotações 
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B.2   Tarefas 
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B.3   Questionário 
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Apêndices C 

Plataforma Genérica 

C.1   Documentação API 

1. GetLobbies 

Description: This method returns all active lobbies 

EndPoint: /api-lobby 

Type: GET 

Request parameters: Not applicable 

Response parameters: 

Field Type Description 

Lobby Array All active lobbies 

     id Int Lobby ID 

     name String Name of lobby 

     base_model String Path to base model 

     size Float Base model size 

     needHelp String Show if local user needs help 

 

2. Get Remote Models 

Description: This method returns all models available from lobby 

Endpoint: /api-remote-models 

Type: GET 

Request parameters:  

Field Type Description 

Lobby Int ID Lobby 

 

Response parameters: 

Field Type Description 

Models Array All models from Lobby 
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     id Int Lobby ID 

     name String Name of model 

     base_model String Path to model 

     size Float Model size 

 

3. Send Instruction 

Description: This method allows users to create new instructions 

Endpoint: /api-instruction 

Type: POST 

Request parameters:  

Field T

ype 

Description Mandatory 

Lobby In

t 

ID Lobby YES 

Name S

tring 

Instruction name YES 

Description S

tring 

Instruction description YES 

Owner S

tring 

Owner name YES 

UserType S

tring 

User Type (Local or 

Remote) 

YES 

Actions A

rray 

 YES 

     typeAct S

tring 

Action type (Add, Update, 

Del) 

YES 

     position S

tring 

Vector3(x,y,z) model 

position 

YES 

     rotation S

tring 

Vector3(x,y,z) model 

rotation 

YES 

     scale S

tring 

Vector3(x,y,z) model 

scale 

YES 

     

remote_model 

In

t 

ID of model NO 

     text_info S

tring 

Textual information NO 
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name_piece 

S

tring 

Model Name NO 

     instruction In

t 

Associated instruction ID  NO 

 

Response parameters: 

Field Type Description 

StatusCode Int Response Code (200 Success) 

 

4. Get Instructions 

Description: This method return all instructions from a lobby.  

Endpoint: /api-instruction 

Type: GET 

Request parameters:  

Field T

ype 

Description Mandatory 

Lobby In

t 

ID Lobby YES 

Instruction In

t 

Start Instruction ID NO 

 

Response parameters: 

Field Typ

e 

Description 

Instructions Array  

     ID Int ID Instruction 

     Date Date

Time 

Instruction Date 

     Name Strin

g 

Instruction name 

     

Description 

Strin

g 

Instruction description 

     Owner Strin

g 

Owner name 



 

 75 

     UserType Strin

g 

User Type (Local or Remote) 

     Actions Array  

          typeAct Strin

g 

Action type (Add, Update, Del) 

          position Strin

g 

Vector3(x,y,z) model position 

          rotation Strin

g 

Vector3(x,y,z) model rotation 

          scale Strin

g 

Vector3(x,y,z) model scale 

          

remote_model 

Int ID of model 

text_info Strin

g 

Textual information 

          

name_piece 

Strin

g 

Model Name 

          

instruction 

Int Associated instruction ID  

 

5. Complete Instruction 

Description: This method returns all active lobbies 

Endpoint: /api-complete 

Type: POST 

Request parameters:  

Field T

ype 

Description Mandatory 

Instruction In

t 

Instruction ID YES 

 

Response parameters: 

Field Type Description 

StatusCode Int Response Code (200 Success) 

 

6. Request Help 



 

 76 

Description: This method returns all active lobbies 

Endpoint: /api-help 

Type: POST 

Request parameters: Not applicable 

Response parameters: 

Field Type Description 

Lobby Array All active lobbies 

     id Int Lobby ID 

     name String Name of lobby 

     base_model String Path to base model 

     size Float Base model size 

     needHelp String Show if local user needs help 

 

7. Create Question 

Description: This method returns all active lobbies 

Endpoint: /question 

Type: POST 

Request parameters: Not applicable 

 

 

Response parameters: 

Field Type Description 

Lobby Array All active lobbies 

     id Int Lobby ID 

     name String Name of lobby 

     base_model String Path to base model 

     size Float Base model size 

     needHelp String Show if local user needs help 

 

8. Send Answer 

Description: This method returns all active lobbies 
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Endpoint: /answer 

Request parameters: Not applicable 

Response parameters: 

Field Type Description 

Lobby Array All active lobbies 

     id Int Lobby ID 

     name String Name of lobby 

     base_model String Path to base model 

     size Float Base model size 

     needHelp String Show if local user needs help 
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Apêndices D 

Teste 1 

D.1   Questionário 

 



 

 79 



 

 80 

 



 

 81 

 

 

 



 

 82 

D.2   Resultados 
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Apêndices E 

Teste 2 

E.1   Resultados condição C1 
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E.2   Resultados condição C2 
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