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Resumo 

 Com o desenvolvimento de novos dispositivos de visualização imersiva associados à 

Realidade Virtual (RV) surgiu um novo meio que permite a visualização de conteúdos como 

por exemplo os vídeos 360°, estes permitem transportar os utilizadores para novos locais ou a 

revisitar locais anteriormente visitados. De modo a melhorar a experiência do utilizador, os 

conteúdos imersivos têm vindo a apresentar cada vez mais um número de estímulos alargado 

que permite que os utilizadores experienciem estes conteúdos com o máximo de sentidos 

possível e assim se abstraia do mundo real e tenha a sensação de que está noutro local. 

Atualmente, a inclusão de estímulos (para além do áudio) num vídeo 360 é feita manualmente, 

isto é codificado, testado e modificado se necessário, o que torna o processo moroso e 

dispendioso. Nesta dissertação é desenvolvida três versões da ferramenta de autoria: versão não 

imersiva, versão imersiva e versão imersiva em conjunto com uma interface tangível, para a 

criação e edição de conteúdos multissensoriais e a avaliação das várias versões quanto à 

usabilidade, sentimento de presença, satisfação. as versões são as seguintes: ferramenta de 

autoria não imersiva, ferramenta de autoria imersiva e ferramenta de autoria imersiva em 

conjunto com uma interface tangível.  

   

Palavras-chave – Realidade Virtual; Presença; Usabilidade; Interface Tangível; 

Multissensorial;  
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Abstract 

 With the development of new immersive visualization devices associated to Virtual 

Reality, the 360 videos emerged. This 360 videos allows the user to travel to new locations or 

revisit places that we have seen already. In order to enhance the user experience, multisensory 

content is allowing users to experience this content with all of their five senses and because of 

that the user get loses track of the real world and feels like he is elsewhere. Nowadays, the 

addition of stimuli (besides audio) in a 360 video is done manually, this means codding, test 

and modify it if it does not behave like intended. Therefore, it is necessary to develop an 

authoring tool to make the inclusion of stimuli easy to perform. In this dissertation is developed 

three versions of an authoring tool for adding and editing immersive multisensory content in 

360 videos. The various versions are as follows: non-immersive authoring tool, immersive 

authoring tool and immersive authoring tool with a tangible interface. We evaluate the three 

versions of the authoring tool regarding the usability, presence and satisfaction. The results 

showed that the immersive authoring tools have an higher satisfaction that non immersive 

authoring tool, that for instance had a better time to accomplish the tasks given comparing with 

the immersive authoring tool. 

  

Keywords – Virtual Reality; Presence; Usability; Tangible Interface; Multisensory; 
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1. Introdução 

 Os avanços tecnológicos que se deram ao longo do tempo fizeram com que os vídeos 

360 emergissem abrindo assim uma nova porta na visualização de conteúdos. Com a aceitação 

do público e pelo facto desta tecnologia ser relativamente recente, os vídeos 360 começaram a 

ser utilizados em conjunto com conteúdos multissensoriais. Estes conteúdos já eram usados em 

produtos como cinema 4DX (4DPLEX, 2017) ou cinema 7D («The difference between 4D, 5D, 

6D, 7D, 8D, 9D, XD Cinema», 2015). A utilização de conteúdos multissensoriais é uma mais 

valia para a experiência do utilizador uma vez que, segundo Knill e Richards (Knill & Richards, 

1996) quantos mais estímulos estiverem presentes maior será a imersão sentida pelos 

utilizadores. Em contrapartida, existem problemas associados a criação de conteúdos 

multissensoriais uma vez que não existem ferramentas de autoria que permitam a criação de 

conteúdos multissensoriais de forma expedita com feedback em tempo real da intensidade, 

posição e direção de cada estímulo. Atualmente, a inclusão dos vários estímulos é feita 

manualmente e implica várias iterações para que os estímulos sejam adicionados corretamente. 

 A criação de uma ferramenta de autoria torna-se assim uma ferramenta que permite 

agilizar este processo de criação de conteúdo, dando a possibilidade de experimentar os 

conteúdos multissensoriais presentes em tempo real, ajustando assim cada estímulo de uma 

forma mais eficiente. 

  

1.1. Motivação e objetivos  

 Atualmente qualquer edição de um vídeo 360 é feita de forma estática, isto significa que 

não permite a criação de conteúdo dinâmico, como o caso de texto seguir o ponto de vista do 

utilizador de modo a dar mais informações sobre o vídeo que esta a visualizar. A motivação 

para a realização deste trabalho deve-se a isso mesmo, ao fato de não haver ferramentas de 

autoria estabelecidas para a criação/edição de conteúdos imersivos multisensoriais para vídeos 

360. O desenvolvimento de novas interfaces para interação com ferramentas de autoria de 

conteúdos, é uma área pouco explorada, mas já se vêm alguns projetos, tais como, Reactable 

(Jordà, Kaltenbrunner, Geiger, & Alonso, 2006) e o Adobe Creative Cloud (Adobe, 2017), e 
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por isso a motivação deste trabalho é o desenvolvimento de uma ferramenta de autoria para 

conteúdos imersivos que seja fácil e rápido de usar.  

 Tendo como objetivo central o desenvolvimento de uma ferramenta de autoria para a 

criação e edição de conteúdos para autoria de experiencias de RV multissensorial foram 

definidos os seguintes objetivos para as várias formas de autoria que, ao longo deste trabalho, 

irão ser realizadas:  

 Revisão da literatura no que diz respeito a ferramentas de autoria de RV, interfaces e 

avaliação deste tipo de tecnologias; 

 Levantamento de requisitos quanto à ferramenta de autoria que irá ser proposta; 

 Proposta de uma ferramenta de autoria de experiencias de RV multissensorial  

 Avaliação e validação das ferramentas de autoria proposta.  

 Identificar qual, de entre as metodologias desenvolvidas, a melhor para criação e edição 

de conteúdos multissensoriais. 

 

 

1.2. Metodologia 

 Uma vez que o principal resultado desta dissertação é uma ferramenta de autoria 

utilizando a RV, foi feita uma revisão sobre que trabalhos já tinham sido feitos no que toca às 

ferramentas de autoria para vídeos 360 e às ferramentas de autoria que permitissem o 

desenvolvimento de aplicações para RV. Como uma das versões da ferramenta de autoria 

utilizava uma interface tangível foi feita uma revisão às interfaces tangíveis. Fizemos também 

uma revisão às metodologias de avaliação uma vez que iremos avaliar cada uma das versões da 

ferramenta de autoria. A Figura 1 apresenta com são as interligações entre cada secção. 
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Figura 1 - Metodologia Utilizada. 

 

 Com o conhecimento adquirido pela revisão do estado da arte, são apresentadas as 

descrições das diferentes versões criadas para o funcionamento das ferramentas de autoria que 

nos propomos a criar e iremos apresentar quais as evoluções das várias interações das 

ferramentas de autoria, tendo sido adotada uma metodologia de ação-reflexão.  Apresentamos 

também os requisitos funcionais e não-funcionais encontrados, diagrama de classes e iremos 

apresentar os passos realizados até á última iteração da interface tangível desenvolvida bem 

como uma primeira avaliação da primeira ferramenta de autoria desenvolvida. 
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 Depois de desenvolvidos as várias versões da ferramenta de autoria é feita avaliação e 

apresentado os resultados obtidos da avaliação realizada pelos utilizadores, explicando os 

dispositivos utilizados, quais as variáveis independentes e dependentes, quais os testes usados, 

como foram analisados os dados obtidos e a apresentação dos resultados. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação  

 No primeiro capítulo é feita uma introdução, qual a motivação por detrás deste trabalho 

e os objetivos que nos propusemos a cumprir bem como a estrutura desta dissertação.  

No segundo capítulo é apresentada uma revisão do estado da arte acerca das ferramentas de 

autoria existentes, interfaces tangíveis e métodos de avaliação tanto de interfaces como de 

aplicações em RV.  

  No terceiro capítulo é descrita a proposta da ferramenta de autoria de conteúdos 

imersivos multissensoriais: o levantamento de requisitos; a arquitetura proposta, diagrama de 

classes e a idealização e protótipo da interface tangível bem como a ferramenta de autoria a ser 

criado e alguns testes. 

 No quarto capítulo são apresentadas as ferramentas de autoria em RV, quais os materiais 

utilizados para esta solução. É realizada a avaliação das novas ferramentas de autoria 

desenvolvido juntamente com a interface tangível. Apresentamos a discussão dos resultados 

obtidos bem com a discussão dos mesmos.  

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões e as contribuições deste trabalho. São ainda 

apresentadas algumas linhas de trabalho futuro. 
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2. Estado da Arte 

 Esta secção apresenta os conceitos-chave de RV e de todas as temáticas pertinentes para 

a realização desta dissertação. Falaremos dos diferentes softwares que permitem o 

desenvolvimento de aplicações para RV, bem como as vantagens de cada um. Falaremos 

também das diferentes metodologias de avaliação de software existentes, como avaliar um 

software desenvolvido para realidade virtual e quais os diferentes métodos para avaliar a 

usabilidade de um software. Iremos também apresentar o levantamento de trabalhos já 

realizados nesta área uma vez que o produto final desta dissertação irá ser uma ferramenta de 

autoria para conteúdos multissensoriais. 

 

2.1. Realidade Virtual 

 A RV, apesar de ser bastante comum e popular atualmente, não é uma tecnologia 

propriamente recente e o seu surgimento não foi espontâneo, mas sim gradual. Por volta de 50 

anos atrás as pessoas já usavam RV sem a noção que estavam a usa-la efetivamente. Na altura 

o seu uso era essencialmente destinado para profissionais em simuladores de avião, comboio 

ou carros. O aparecimento deste tecnologia ofereceu ao ser humano uma nova dimensão: 

permitir ser o ator no AV, isto é, permitir ao utilizador interagir com o AV abstraindo-se do 

mundo real à sua volta (Fuchs, Moreau, & Guitton, 2011).  

 Como se pode ver pela Figura 2, existem várias categorias dentro da realidade mista, 

como por exemplo: realidade aumentada, realidade diminuída, virtualidade aumentada, 

virtualidade diminuída, estes conceitos encaixam-se no conceito de realidade mista, e RV. 

Realidade Mista é a junção de elementos reais com elementos virtuais, elementos esses que 

podem ser apenas informação ou a introdução/remoção de objetos. 
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Figura 2 - Diagrama de Milgram que representa o continuum da virtualidade ( adaptado de (Milgram & Kishino, 1994)). 

 A realidade aumentada e a realidade diminuída utilizam o mundo real, em tempo real, 

como AV (capturado por câmaras de vídeo ou utilizando óculos see-through) para apresentarem 

a sua informação. No caso da realidade aumentada, como o próprio nome indica, aumenta a 

informação apresentada ao utilizador para que as tomadas de decisão tenham com base toda a 

informação necessária. No caso da realidade diminuída a informação apresentado ao utilizador 

é reduzida (Milgram & Kishino, 1994). Uma das possibilidades da realidade diminuída é a 

remoção de objetos da cena, como é ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Imagem Ilustrativa de Realidade Aumentada (à esquerda) e Realidade Diminuída (à direita) («The Ultimate 

Augmented Reality Technology Guide», 2017). 

  Os conceitos de virtualidade aumentada e virtualidade diminuída utilizam um AV 

diferente do ambiente real e consistem em aumentar/diminuir a informação fornecida 

utilizando a informação obtida do mundo real (Milgram & Kishino, 1994). 

 Na RV é utilizada apenas a informação fornecida pelo mundo virtual em que o AV é 

processado pelo computador. Este pode ter como base o mundo real, mas a sua captura não 

é em tempo real (Milgram & Kishino, 1994). 
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Ao longo do tempo surgiram várias definições de RV foram propostas e, no contexto 

desta dissertação, será adotada a definição de Fuchs et al. (Fuchs et al., 2011):  

 

“Virtual reality is a scientific and technical domain that uses computer 

science (1) and behavioural interfaces (2) to simulate in a virtual world (3) 

the behaviour of 3D entities, which interact in real time (4) with each other 

and with one or more users in pseudo-natural immersion (5) via 

sensorimotor channels.” 

Os diferentes componentes identificados na definição original podem ser descritos da seguinte 

forma:  

(1) É necessário tirar o maior partido possível tanto do hardware como do software. 

(2) É necessária uma interface que permita à pessoa assimilar a informação transmitida pelo 

mundo virtual, os Head Mount Displays (HMD) são um caso disso pois o computador 

envia informação para os HMD, o utilizador vê essa informação e essa informação é 

transmitida para o cérebro. 

(3) O mundo virtual criado tem que ser interativo, isto é, não pode ser algo estático tem que 

ser algo com que a pessoa possa interagir, como por exemplo pegar em objetos. 

(4) O mundo virtual tem que ser feito em tempo real. 

(5) É necessário um método de interação quase natural de modo a permitir ao utilizador 

uma maior presença e imersão. 

Uma das maneiras de classificarmos se o AV envolveu o utilizador e se a interação com 

esse mesmo mundo foi natural é através da quantificação dos conceitos de imersão e presença.  

 Vários autores reúnem consenso em relação ao conceito de Imersão, definindo-o como 

sendo o conjunto de elementos sensoriais disponíveis ao utilizador através da tecnologia, as 

características dos aparelhos usados na RV e o quão capazes são de isolar o utilizador do mundo 

real ao fornecerem uma ilusão de realidade aos sentidos deste, sendo a imersão considerada 

uma componente objetiva. (Baños et al., 2005; Fuchs et al., 2011; Slater & Wilbur, 1997). 
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 Para Fuchs, Moreau e Guitton (Fuchs et al., 2011) a presença é um produto da imersão, 

ou seja, o efeito que um sistema imersivo causa no comportamento de uma pessoa. Referem 

que a presença é um fenómeno psicológico biestável relacionado com a sensação do sujeito em 

se sentir presente no mundo virtual e/ou real. Para uma dada experiência um utilizador pode 

sentir-se mais ou menos presente no mundo virtual, dependendo da perceção, compreensão e 

capacidade de descrença deste. Um ambiente muito imersivo pode induzir uma maior sensação 

de presença. No entanto a sensação de presença não é inteiramente dependente da imersão 

(Baños et al., 2005). 

 

2.2. Ferramentas autoria vídeo 360 

 Uma vez que esta dissertação foi feita no âmbito de um projeto que apenas utilizaria 

vídeos 360 como ambientes virtuais, as versões apenas foram avaliadas utilizando vídeos 360. 

Foi feita uma revisão quanto aos trabalhos já realizados nesta área. Esta secção falará de alguns 

produtos/trabalhos desenvolvidos para edição de conteúdos para vídeos 360. 

 A ferramenta desenvolvida por (Freitas, Meira, Melo, Barbosa, & Bessa, 2015a) tem o 

intuito de criar conteúdos multissensoriais em vídeos 360. Esta aplicação, Figura 4, permite a 

criação de um projeto e para isso o utilizador escolhe o vídeo que será reproduzido 

posteriormente, num visualizador à parte. Depois de adicionado o vídeo o utilizador pode 

adicionar estímulos ao projeto que serão interpretados pelo visualizador e o estímulo escolhido 

será reproduzido. Esta ferramenta de autoria guarda as experiências num servidor de 

armazenamento para mais tarde o utilizador descarregar e poder visualizar a experiência criada. 

A vantagem deste tipo de ferramenta de autoria é que permitem a criação de conteúdos de forma 

natural. 
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Figura 4 - Ferramenta de autoria de conteúdos de vídeos 360 (retirado de (Freitas, Meira, Melo, Barbosa, & Bessa, 

2015b)).  

 

 Uma das primeiras empresas a ter uma ferramenta de autoria de conteúdos para 

ambientes virtual é a Adobe. Na mais recente atualização para o Creative Cloud, a Adobe criou 

plugins que permitem fazer transições em vídeos de RV bem como adicionar texto ao vídeo 

360. Também é possível colocar os óculos de RV e experimentar o vídeo que está a criar, Figura 

5. Uma das vantagens destes plugins é poder experimentar o vídeo que o designer esta a criar 

em plena ferramenta de autoria. Uma das desvantagens é que não consegue fazer tudo sem ter 

que tirar os óculos, ou seja apenas permite visualizar o vídeo, não permite editar o vídeo em 

RV (Adobe, 2017).  

  



10 

 

 

Figura 5 - Imagem ilustrativa de um programa Adobe a ser usado em VR ( Imagem retirada de (Adobe, 2017)). 

 

 Outra das empresas que trabalha com edição de vídeos 360 é a Kolor. Esta empresa tem 

um produto com o nome Autopano Video que permite a criação de vídeos 360. Este produto 

permite fazer correções quanto ao stitching isto é, à junção de vídeos de diferentes câmaras de 

modo que o produto final seja um vídeo 360, bem como a correção do esquema de cores, 

recorte, etc... Permite ainda criar vídeos 360 3D de forma fácil e amigável e permite ainda a 

visualização do vídeo 360 em RV utilizando os HMDs (Kolor, 2017). 

 

Figura 6 - Imagem da aplicação desenvolvida pela Kolor. 
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 Já existe aplicações que permitem a edição de vídeos 360 utilizando os Smartphones. 

Uma dessas aplicações é a THETA+. Esta aplicação foi desenvolvida pela empresa Theta360 

que vende produtos para captura de vídeos 360. Esta aplicação permite a visualização, aplicação 

de filtros, recortar, introduzir texto, etc. (Theta360, 2017).  

 

Figura 7 - Imagem demonstrativa retirada de (Theta360, 2017) 
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2.3. Ferramentas de autoria de experiências de RV 

Uma vez que iremos desenvolver aplicações para RV, torna-se importante identificar e 

explorar ferramentas que permitam desenvolver aplicações em RV. No âmbito desta 

dissertação, identificou-se e analisou-se um leque de ferramentas, sendo que se destacaram as 

seguintes 5: Unity, Unreal Engine, CryEngine, EON Creator AVR, IRIS VR. 

2.3.1. Unity 

O Unity® é um motor de jogo que contém um Integrated Development Environmnet 

(IDE) criado pela empresa Unity Technologies. Neste IDE, destacam-se as seguintes 

funcionalidades: editor tudo-em-um (Figura 8), permite a criação de aplicações para RV e 

realidade aumentada; tem uma asset store própria onde existem inúmeros plugins; permite 

desenvolver aplicações multijogador, multiplataforma; e permite colaboração em equipa.  

O IDE deste motor de jogo permite a criação de aplicações de RV e realidade aumentada 

utilizando software development kits (SDK) para a comunicação com os HMD e plugins 

disponibilizados pelas empresas de HMDs para melhor integração com os mesmos. O Unity 

permite aceder e descarregar assets diretamente do IDE para o projeto tornando o processo ágil, 

esses assets podem ser scripts, objetos modelados, etc. podendo estes ainda serem gratuitos ou 

pagos. O IDE permite ainda a criação de jogos multijogador de forma fácil e altamente 

personalizável tendo a possibilidade de utilização dos servidores fornecidos pela própria 

empresa. O IDE permite a criação de projetos para vários dispositivos podendo eles ser: IOS, 

Android, Tizen, Windows, Universal Windows Platform, Mac, Linux e a maioria das consolas 

disponíveis para os consumidores.  Permite ainda o desenvolvimento em equipa mais eficiente 

utilizando o armazenamento em cloud disponibilizado pela própria empresa (Unity 
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Technologies, 2017).

 

Figura 8 - Editor do motor de jogo Unity® onde se pode ver as várias as várias “sub-janelas” num único ambiente de trabalho. 

2.3.2. Unreal Engine 

O Unreal Engine é um motor de jogo que contém um IDE criado pela empresa 

EpicGames. A principais funções deste IDE são: rendering foto realista em tempo real; 

utilização de blueprints; permite desenvolver aplicações multijogador; permite utilizar o IDE 

em modo de RV; permite criar aplicações para RV e realidade aumentada; e contém um asset 

store próprio. 

 O IDE permite o rendering em tempo real para obtenção de cenas mais realistas. Permite 

também a utilização de blueprints, isto é, não é preciso saber programação para a desenvolver 

um jogo, graças aos blueprints e ao visual scripting, isto significa que não é estritamente 

necessário programar para poder desenvolver um jogo, através de elementos visuais o IDE é 

capaz de interpretar e perceber isso como código. O IDE permite o desenvolvimento de jogos 

multijogador de forma robusta graças aos anos investidos em melhorar a sua framework de 

multijogador tornando-a assim escalável e viável para projetos multijogador. Uma das 

características que mais chama à atenção para este IDE nos dias de hoje é a possibilidade de 

desenvolver um jogo em RV, isto significa que o Unreal Engine permite colocar os HMD e 

desenvolver um jogo tendo acesso ao IDE na sua totalidade no AV tendo assim uma 

metodologia de “what-you-see-is-what-you-get”, demonstrado pela Figura 9. Permite ainda a 

criação de aplicações para RV e realidade aumentada pois este IDE já possui integrações nativas 



14 

 

com a maioria das plataformas. Assim como o Unity®, o Unreal Engine também contém um 

asset store para a obtenção de assets de modo a acelerar e agilizar a produção de conteúdo(Epic 

Games, 2017).  

 

Figura 9 - Imagem ilustrativa do desenvolvimento em RV que o motor de jogo Unreal Engine permite utilizar. 

 

2.3.3. CryEngine 

O CryEngine é um motor de jogo que contém um IDE criado pela empresa Crytek e tem 

como principais funções: Editor de materiais, ferramenta de designer, permite a criação de 

aplicações de RV, sistema de compilação eficiente e profiller in-game. 

Uma das principais vantagens deste IDE é o facto de permitir ao desenvolvedor editar 

os materiais no próprio IDE utilizando shaders otimizados, como se pode ver pela Figura 10. 

Permite ainda criar os modelos pretendidos sem a utilização de programas externos, com a 

utilização da ferramenta de designer presente no IDE. Para a criação de aplicações em RV, este 

IDE apenas permite a criação de aplicações para os Oculus Rift. Este IDE contém ainda um 

sistema eficiente de compilação, pois tira vantagem de um sistema open-source para automação 

e apenas compila o que for necessário para a aplicação poder ser executada sem problemas. 

Contém ainda um profiller in-game que permite verificar qual o componente de jogo que 

precisa de ser melhorado de modo a obter a melhor performance possível (CryTec, 2017). 
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Figura 10 - Imagem ilustrativa da ferramenta de design que o CryEngine permine utilizar no seu editor. 

 

2.3.4. EON Creator AVR 

 Esta ferramenta permite ao utilizador criar projetos com as quais outros utilizadores 

possam aprender tanto em realidade aumentada com em RV. Caso seja em realidade aumentada 

esta ferramenta utiliza a câmara do dispositivo para dar vida ao projeto criado. Caso seja RV é 

possível ao utilizador algo como o Google Cardboard para poder reproduzir o projeto e ver o 

projeto em RV. Esta ferramenta permite também selecionar pontos de interesse e marcar pontos 

nos objetos 3D. A ferramenta de aprendizagem baseia-se em perguntas que são feitas aos 

utilizadores para haver um progresso na aprendizagem. A Figura 11 demonstra um utilizador a 

ver um Space Shuttle em RV (Cheben, 2017). 
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Figura 11 - Imagem ilustrativa da ferramenta EON Creator VR (Imagem reitrada de (Cheben, 2017)). 

 

2.3.5.  IrisVR 

 Esta ferramenta permite ao utilizador ver modelos 3D em RV sejam eles em escala real 

ou em maquete. Esta ferramenta é mais utilizada na área de industria construção pois permite 

ao utilizador rodar o modelo, fazer anotações, mudar a posição do sol, ver piso a piso, quais os 

materiais usados e tirar um screenshot de uma parte especifica, como se pode ver na Figura 12 

(«IrisVR», 2017). 

 

Figura 12 - Imagem ilustrativa da ferramenta Iris VR (imagem retirada de («IrisVR», 2017)). 



 

 

17 

 

2.3.6. Síntese 

Como síntese do texto acima descrito foi feita uma tabela mais direcionada para a parte 

de RV e como tal foi visto quais as plataformas suportadas pelos vários motores de jogo. 

Tabela 1 - Comparação entre as diferentes ferramentas quando direcionados para realidade virtual. 

 Plataformas suportadas Linguagem Plugins 

Unity® 
Oculus Rift, Gear VR,Google Daydream, 

Cardboard, SteamVR/HTC VIVE 
C#, Javascript Sim 

Unreal 

Engine 

Oculus Rift, OSVR, Google Daydream, 

Samsung VR, SteamVR /HTC VIVE 

C++, 

Blueprints 
Sim 

CryEngine Oculus Rift, HTC Vive C++,C#, Lua Sim 

EON Creator 

VR 
Google Cardboard, DayDream Não Necessita Não 

IrisVR 
HTC Vive, Oculus Rift, DayDream, 

Cardboard, GearVR 
Não Necessita Não 

 

 Como se pode ver na Tabela 1, o Unity®, Unreal Engine e CryEngine são motores de 

jogo que permitem criar as aplicações de raiz necessitando apenas bases de programação nas 

linguagens utilizadas por estes motores de jogo. Quanto às ferramentas EON Creator VR e 

IrisVr, estas são mais restritas. 

 

2.4. Interfaces Tangíveis 

A utilização de objetos reais em AVs já tem vindo a ser estudada e como tal já existem 

trabalhos como objetivo de aproveitar o espaço real no AV para assim permitir ao utilizador 

poder movimentar-se pelo espaço sem que este colida em obstáculos. Um desses trabalhos teve 

como objetivo reconhecer o espaço real e contruir um cenário que permitisse ao utilizador 
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explorar o mundo virtual (Sra & Schmandt, 2016). Pan e Neimeyer (Pan & Niemeyer, 2017) 

desenvolveram uma prova de conceito que permite ao utilizador conseguir apanhar uma bola 

real no AV com ajuda de um indicador visual indicando trajetória da bola.Shapira e Freedman 

(Shapira & Freedman, 2016) criaram um sistema no qual capturavam uma divisão e criaram 

dinamicamente uma área de jogo virtual no qual o participante pudesse andar livremente e 

sentar-se em cadeiras ou até mesmo deitar-se numa cama. Foram utilizadas 30 divisões 

diferentes, quatro vezes cada uma dando um total de 120 AVs. Na Figura 13 pode-se ver os 

vários resultados obtidos utilizando este sistema. 

 

Figura 13 – Resultados obtidos utilizando o sistema desenvolvido por Shapira e Freedman. a) Mesh obtida; b) Cenário de 

estação espacial; c) Hospital abandonado; d) Caverna ©(Shapira & Freedman, 2016) . 

 

 Os HTC VIVE e os Oculus Rift já trazem comandos que podem ser utilizados como 

interfaces para interação com o AV ilustrados na Figura 14. Ambos os comandos contêm 

giroscópios e acelerómetros para deteção de movimentos a única diferença é que nos comandos 
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dos Oculus Rift quem sabe a posição dos comandos é a camara que está conectada ao 

computador, no caso dos HTC VIVE existem camaras que emitem um feixe de luz não visível, 

os comandos pelo entre cada feixe de luz sabem a sua localização na área projetada e apenas 

transmitem essa informação para o HMDs que por sua vez transmitem a informação para o 

computador. Estes comandos permitem uma interação mais natural para o utilizador pois o 

design destes está feito de tal maneira que a ação de pegar num objeto virtual dê ao utilizador 

o mesmo feedback que a ação de pegar num objeto real.  

                     

Figura 14 - Comandos para interação com o ambiente virtual. (Esquerda - Comandos do Oculus Rift, Direita - Comando 

dos HTC VIVE). 

 

Como estamos a utilizar objetos reais para controlo de algumas variáveis virtuais 

podemos afirmar que estamos a utilizar interfaces tangíveis. Este conceito foi apresentado por 

Ishii e Ullmer, em 1997, em que dizia que estas interfaces aumentam o mundo físico ligando 

informação digital a objetos físicos ou ambientes (Ishii & Ullmer, 1997).  Antes deste conceito 

estas interfaces eram conhecidas como interfaces embebidas ou interfaces compreensíveis 

(Fitzmaurice, Ishii, & Buxton, 1995) mas apenas o conceito apresentado por Ishii e Ullmer é 

que mostrou quais seriam as vantagens destas interfaces. 

 Um utilizador utiliza a sua mão para manipular alguns objetos físicos através de 

movimentos físicos, por sua vez o sistema computorizado deteta o movimento feito e altera o 

estado, dando o feedback de acordo com esse mesmo movimento, este foi o critério que Fishkin 

apresentou no seu artigo (Fishkin, 2004). Tendo em conta apenas os AVs, o utilizador pode ter 
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feedback visual e auditivo de que está a realizar uma determinada tarefa. Não há uma separação 

entre o despoleta a ação (input) e a representação digital dos dados (output). As interfaces 

tangíveis exploram essa falha conceptual, pois eliminam a distinção entre o input / output 

(Ullmer & Ishii, 2000).  

Segundo Shaer e Hornecker as interfaces tangíveis podem ser divididas em quatro 

categorias: interfaces tangíveis para realidade aumentada, interação com uma mesa tangível, 

visualização em ambientes e interfaces incorporadas (Shaer & Hornecker, 2010). Estas 

interfaces estão a ser estudadas em diferentes áreas como: armazenamento, manipulação e 

visualização dados, modelação e simulação espacial, gestão, controlo e configuração de 

sistemas, educação e entretenimento (Ullmer & Ishii, 2000). 

No que diz respeito às interfaces tangíveis para realidade aumentada, estas consistem 

em combinar objetos reais com marcadores para que estes sejam reconhecidos pelo sistema. 

Associando este objeto real com o objeto virtual, o utilizador pode manipular o objeto real 

livremente e o output dessas manipulações são reproduzidas num ecrã de computador, óculos 

see-through, etc. (Sin & Zaman, 2009; Sinclair, Martinez, Millard, & Weal, 2002). 

Existem outras aplicações para utilização de interfaces tangíveis tais como a interação 

com uma mesa tangível. Neste tipo de interação a pessoa interage com a superfície da mesa 

através do toque. Essa mesma tecnologia permite múltiplos toques o que permite explorar a 

utilização do toque juntamente com objetos, assim podemos interagir com os dados virtuais 

bem como os objetos reais presentes em cima da mesa(Antle, Bevans, Tanenbaum, Seaborn, & 

Wang, 2011; Waldner, Hauber, Zauner, Haller, & Billinghurst, 2006).  Provavelmente um dos 

casos mais conhecidos é o produto conhecido como “Reactable”. Este produto é um instrumento 

musical que usa interfaces tangíveis para criação de conteúdos musicais. Em cima desta mesa 

existem peças com as quais os utilizadores podem interagir, como se pode ver pela Figura 15. 

Cada peça tem uma função especifica e caso seja preciso uma alteração dos parâmetros dessa 

peça, o utilizador pode simplesmente tocar no ecrã e ajustar esses atributos. Esta nova forma 

intuitiva e robusta pode ser usada por qualquer tipo de pessoas (crianças, adultos sem 

conhecimento especifico sobre musica ou até mesmo profissionais). Cada peça esta marcada 

com um padrão especifico à sua função, denominado de fiducials, para assim serem 

reconhecidos pelo computador (Kaltenbrunner, Jorda, Geiger, & Alonso, 2006).  
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Figura 15 – ReacTable, uma interface tangível que permite aos utilizadores criarem musicas através de peças especificas 

(ReacTable, 2017). 

Visualização em ambientes é outro dos conceitos de interfaces tangíveis. Este tipo de 

interfaces é vastamente usado quando se trata de exibição de dados gráficos em monitores ou 

paredes interativas. Também podem ser usadas para demonstrar alterações em determinados 

objetos já existentes, como é o caso do Phidgets (Greenberg & Fitchett, 2001).  

Por último, há também o conceito de interfaces incorporadas em que estas interfaces se 

encontram incorporadas no equipamento. Este tipo de equipamentos já está a ser integrado em 

equipamentos usados no dia-a-dia de maneira a facilitar os utilizadores a cumprirem 

determinadas tarefas (Cafaro, Lyons, Radinsky, & Roberts, 2010). 

A utilização deste tipo de interfaces traz a vantagem de a resposta ao estímulo produzido 

e imediata, pois são utilizados objetos físicos. Com este tipo de interfaces também e possível a 

interação entre várias pessoas e permite a essas mesmas pessoas pensarem na informação de 
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forma abstrata de forma tangível e direta, isto torna-se importante quando trabalhamos ou 

ensinamos crianças (Sylla, Branco, Coutinho, & Coquet, 2009). 

No entanto, neste tipo de interfaces surgem dificuldades como o caso de: qual o tamanho 

que deve ter o objeto a usar, o que fazer quando se perde o tracking do objeto, como é 

representada a informação nesse objeto, etc. (Shaer & Hornecker, 2010).  

2.5. Exemplo de sistemas com conteúdos imersivos multissensoriais 

 Antes de mais, é necessário sabermos que tipo de aplicações de RV multissensorial já 

existem no mercado ou que já forma estudadas. Esta secção tratará então de identificar quais as 

aplicações de RV que existem no mercado que possibilitam a criação e visualização de 

conteúdos multissensoriais ou que possam tirar partido do editor que iremos criar. 

 Uma das primeiras tecnologias de RV multissensorial foi um simulador intitulado 

Sensorama. Este simulador multissensorial permite até quatro pessoas e fornece estímulos 

como: Visão, através do uso de um filme 3D estereoscópico; audição, o som do vídeo era 

reproduzido em duas colunas; feedback háptico, o simulador permitia ainda dar ao utilizador a 

sensação de vento, utilizando ventoinhas colocadas à volta da cabeça do utilizador, e permitia 

ainda dar ao utilizador a sensação de movimento/impacto através de vibração da cadeira onde 

estava sentado; olfato, consistia na libertação de cheiros em intervalos constantes. A Figura 16 

mostra como os participantes realizavam as simulações utilizando o simulador. Uma das 

simulações que desenvolveram foi um passeio por Nova Iorque, em que todos os estímulos 

eram estimulados pois havia buracos na estrada e passava por uma loja onde podia sentir o 

cheiro dos alimentos que vendia (US3050870 A, 1962). 

 

Figura 16 - Simulador Sensorama (imagem retirada de (US3050870 A, 1962)). 
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 Uma das aplicações multissensoriais é o projeto conhecido como Multimodel Floor que 

consiste num simulador de chão que permite ao utilizador o sentimento de caminhar em certas 

superfícies naturais tais como neve e gelo em ambientes de realidade virtual ou aumentada, 

como se pode verificar pela Figura 17. A plataforma na qual é projetada a imagem do ambiente 

é constituída por 36 placas que contêm uma variedade de sensores. Esses sensores servem para 

estimular os sentidos do utilizador de forma contínua acerca da natureza do terreno. Este projeto 

estímulo três sentidos: visual, auditivo e háptico. Estimulando estes três sentidos podemos dar 

a mesma informação que o ambiente real ao utilizador (Law et al., 2009). 

 

Figura 17 - Imagem ilustrativa de um participante a utilizar a plataforma Multimodal Floor(Giordano & McAdams, 2017). 

 Na área de medicina foi criado também um simulador cirúrgico, pela empresa CAE 

Helthcare, com o nome de LapVR, Figura 18. Este simulador reproduz os procedimentos de 

uma cirurgia laparoscópica de uma forma realista estimulando aos estímulos visuais, auditivos 

e hápticos. Com a utilização deste tipo de equipamentos os cirurgiões podem ganhar experiência 

em técnicas de suturação, remoção do apêndice, oclusão tubária, etc. tornando-se assim uma 

ferramenta indispensável para treino de novos cirurgiões. Este simulador permite ainda 

personalizar parâmetros para se adaptar ao nível e desempenho do utilizador, tornando a 

experiência de cada utilizador única e não repetitiva. O processo de aprendizagem de cada 

utilizador é acompanhado através de relatórios e métricas (Iwata et al., 2011). 
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Figura 18 - Simulador cirúrgico LapVR (retirado de(«LapVR | APPTECH MEDICAL SYSTEM», 217AD)). 

 

 Outra tecnologia presente nos dias de hoje é o cinema 4DX. Esta tecnologia permite 

assistir a um filme como no cinema com a adição de estímulos como vibração, cheiros e vento 

(«4DX Cinema», 2017). Com esta tecnologia espera-se que a presença sentida pelo utilizador 

aumente em relação ao cinema tradicional. Já há em Portugal cinemas com esta tecnologia mas 

no entanto após experimentação verificou-se que a introdução destes estímulos é algo forçada 

e por isso não parece natural. 

 

Figura 19 - Apresentação do sistema utilizado nos cinemas 4DX («4DX Cinema», 2017). 
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 Mais recentemente foi publicado um artigo referente a um sistema que permitia a um 

utilizador experienciar o sul de Itália em VR com o nome de Multisensory Apulia Touristic 

Experience (MATE). Esse sistema permitia controlar a temperatura de um compartimento, 

libertar cheiros, reproduzir áudio 3D e continha nebulizadores de água. O utilizador colocava-

se a frente de uma câmara e utilizavam gestos do utilizador para movimentação ou seleção de 

itens espalhados pelo AV(Manghisi et al., 2017). A disposição de cada estímulo é apresentada 

pela Figura 20.  

 

Figura 20 - Disposição do sistema móvel MATE (imagem retirada de (Manghisi et al., 2017)). 

     

2.6.  Metodologias de Avaliação 

A fim de sabermos se uma determinada aplicação ou metodologia leva a uma melhoria 

na eficácia aquando a realização de tarefas para os seus utilizadores, torna-se importante avaliar 

a mesma. A avaliação tem como principal objetivo avaliar a usabilidade, a funcionalidade, a 

experiência de utilização aquando a utilização do sistema (Fonseca, Campos, & Gonçalves, 

2012). Segundo estes autores existem três tipos de avaliação que se podem fazer, sendo elas: 

avaliação heurística, avaliação preditiva e avaliação com utilizadores. Para além destes aspetos, 

e dado o objetivo de desenvolver uma ferramenta que permita criação e edição de conteúdos 

imersivos multissensoriais num AV multissensorial, torna-se importante também considerar as 

métricas de avaliação de RV, nomeadamente Questionários de Presença. 
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2.6.1. Avaliação Heurística 

A avaliação heurística foi desenvolvida por Nielsen e Molich (Nielsen & Molich, 1990) 

e consiste em avalizações da interface por peritos. Os peritos testam a interface pondo-se no 

papel de utilizador e identificando problemas que os utilizadores possam vir a ter. Para a 

interface estar pronta tem que passar por um conjunto de princípios de usabilidade, também 

conhecidas como heurísticas. Este tipo de avaliação traz algumas vantagens como: é rápida pois 

necessita apenas de um dia ou menos para realizar a avaliação; pouco dispendiosa pois não são 

precisos utilizadores ou locais específicos para realizar a avalização; fácil de usar pois em 

apenas duas horas pode-se aprender a trabalhar com a interface. Uma das desvantagens é o facto 

de o perito não ser um utilizador típico que irá usar a interface e apesar de tentar pensar como 

um utilizador comum, o perito sabe demasiado sobre interfaces (Fonseca et al., 2012). Nielsen 

diz-nos que apesar de uma avaliação heurística possa ser avaliada por apenas um perito, este 

apenas encontra cerca de 35% dos problemas totais existentes. Para uma melhor avaliação e 

termos a melhor relação entre benefício-custo precisamos de ter três a cinco peritos para assim 

chegarmos a uma taxa de problemas encontrados entre 65% e 75% (Nielsen, 1992). 

2.6.2. Avaliação Preditiva 

À semelhança da avaliação heurística, a avalização preditiva também não requer 

utilizadores para a avaliação das interfaces. Esta avaliação baseia-se na estimativa de tempo 

que uma pessoa levaria a realizar uma determinada tarefa. Para fazer esta avaliação é necessário 

identificar a sequência de eventos que o utilizador teria que fazer para realizar a tarefa e depois, 

analisando os vários eventos, atribui-se medidas de usabilidade, normalmente atribui-se 

medidas de tempo para completar cada um dos passos. Existem dois modelos para este tipo de 

avaliações: modelo de GOMS (Goals, Operators, Methods e Selection rules) e o modelo de 

KLM (Keystroke Level Model) (Fonseca et al., 2012).  

2.6.3. Avaliação com Utilizadores 

Por fim temos a avaliação com recurso aos utilizadores, idealmente utilizando os 

utilizadores que irão beneficiar da interface. Neste tipo de avaliação são avaliados os problemas 

que os utilizadores encontram e/ou medidos o desempenho na utilização da interface. Torna-se 

vantajoso a recolha de problemas pois assim é possível melhorar a interface numa próxima 
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iteração. No caso do desempenho, estas permitem a recolha de dados objetivos para comparação 

com outras interfaces. O primeiro passo para este tipo de avaliações é o planeamento dos testes 

que irão ser realizados, uma vez que se forem mal planeados pode levar a um desperdício de 

utilizadores, bem como horas de trabalho. Como resultado do planeamento surge um plano 

experimental que contém os seguintes pontos: qual o objetivo da avaliação; quais os utilizadores 

que serão usados; quais as tarefas a realizar; dados recolhidos. Outro documento produzido 

necessário é o guião experimental produzido a partir do plano experimental. Este documento 

deve ter uma introdução, o formulário de consentimento, questionário pré-teste, tarefas a 

realizar, questionário pós-teste. Os questionários utilizados para o pré-teste são normalmente 

teste sociodemográficos, estes testes permitem saber qual o tipo de amostra que está a avaliar a 

interface. Nos questionários pós-teste podemos fazer perguntas para saber qual o grau de 

satisfação de uma pessoa na utilização da interface (Fonseca et al., 2012).  

 Dentro dos testes com utilizadores podemos enquadrar os testes de usabilidade por parte 

dos utilizadores, estes testes avaliam a facilidade de uso de uma determinada ferramenta, 

através de três subescalas: a eficácia, eficiência e satisfação. Segundo (ISO, 1998), estes são os 

parâmetros que devem ser avaliados e podem ser definidos da seguinte maneira:  

 Eficácia: a eficiência e precisão com que o utilizador consegue realizar determinados 

objetivos; 

 Eficiência: os recursos gastos para realizar determinados objetivos; 

 Satisfação: conforto e aceitação do sistema pelos utilizadores; 

 As práticas mais utilizadas para avaliação de usabilidade são a observação direta por 

parte do investigador, em que este analisa a performance dos utilizadores e recolhe dados, como 

por exemplo, tempo que o utilizador leva a realizar determinada tarefa, taxa de erros e número 

de pedidos de ajuda (Dix, 2009). Há ainda questionários de usabilidade com o propósito de 

medir a eficácia e a eficiência dos utilizadores como System Usability Scale (SUS) (Brooke, 

1995), Software Usability Measurement Inventory (SUMI)(Kirakowski & Corbett, 2006) e o 

Questionnaire for User Interaction Satisfaction (QUIS) (Harper & Norman, 1993).  

 Como definido pelos autores do questionário SUS (Brooke, 1995), o valor de 

usabilidade é calculada através da seguinte maneira: para cada questão com número impar, é 
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subtraído 1 ao resultado; para cada questão com número par é subtraído o seu valor ao número 

5. Os novos valores calculados são todos somados e multiplicados por 2,5. Este questionário 

pode ser complementado com um conjunto de métricas retiradas através de observação direta, 

nomeadamente: taxa de erros, número de pedidos de ajuda, tempo de realização de determinada 

tarefa e satisfação dos utilizadores no final da realização de todas as tarefas. Nesta avaliação, a 

classificação da escala de usabilidade é a seguinte:  

 Percentil A: pontuação superior a 80.3. Isto significa que é um sistema que os 

utilizadores gostaram de usar e que provavelmente podem sugerir a outras 

pessoas. 

 Percentil C: pontuação superior a 68. É a pontuação mínima para que o sistema 

seja considerado como satisfatório. 

 Percentil F: Pontuação inferior a 51. Isto significa que o sistema tem várias falhas 

em termos de usabilidade e que devem ser corrigidas o quanto antes. 

 O questionário SUMI é constituído por 50 itens distribuídos por cinco subescalas: afeto, 

eficiência, aprendizagem, ajuda e controlo. Estas subescalas referem à perceção sentida pelo 

utilizador enquanto estava a utilizar o software. Após os cálculos, este questionário dá-nos uma 

avaliação global bem como os valores de cada uma das subescalas.  

 Quanto ao questionário QUIS, este questionário dá-nos seis medidas de satisfação 

global medidas através de nove fatores relativamente às interfaces: fatores de ecrã, terminologia 

e feedback por parte do sistema, fatores de aprendizagem, capacidade do sistema, manual 

técnico, tutoriais online, multimédia, teleconferência e instalação de software.  Cada uma das 

perguntas é composta por uma escala de 9 pontos. A vantagem deste questionário é que os 

investigadores podem retirar as perguntas referentes aos tópicos que não se aplicam ao software 

que estão a avaliar. 

Outra das avaliações que se podem fazer com utilizadores são as avaliações quanto ao 

sentimento de presença sentidas pelo utilizador em relação ao AV. Um dos primeiros 

questionários de presença foi desenvolvido por Witmer e Singer. Este baseou-se em estudos 

feitos por Sheridan (Sheridan, 1992) e por Held e Dulach (Held & Durlach, 1992) que sugeriram 

fatores que estariam adjacentes ao conceito de presença. A partir desses fatores começaram a 

agrupa-los em quatro grandes categorias de fatores: controlo, sensoriais, distração e realismo. 
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Alguns destes fatores podem estar em mais do que uma grande categoria de fatores. Para além 

do questionário de presença foi criado também o Immesive Tendencies Questionnaire (ITQ). A 

diferença entre o questionário de presença e o ITQ é que o primeiro media o grau no qual o 

individuo experienciava o realismo através de 32 perguntas enquanto que o segundo servia para 

avaliar a capacidade ou tendência dos indivíduos para serem envolvidos ou imersos através de 

29 perguntas (Witmer & Singer, 1998). 

Outro dos questionários utilizados para a avaliação da presença é o questionário de ITC-

Sence of Presence Inventory (ITC-SOPI). Inicialmente o questionário era constituído por 63 

itens divididos pelas áreas que os autores acharam relevantes, como: sensação de espaço, 

envolvimento, atenção, distração, controlo e manipulação, realismo, naturalidade, perceção de 

tempo, consciência dos comportamentos, sensação de interação social, relevância pessoal, 

excitação e efeitos negativos. Este questionário foi aplicado a 604 participantes e depois de 

avaliados os resultados chegaram à conclusão de que bastava 44 itens do questionário para 

estudar a presença experienciada pelo utilizador (Lessiter, Freeman, Keogh, & Davidoff, 2001). 

Outro questionário de presença surgiu com o nome de Igroup Presence Questionaire 

(IPQ). Este questionário constituído por 16 itens divididos por quatro grupos: presença, 

presença espacial, envolvimento e realismo experienciado. Os últimos 3 são subcategorias do 

primeiro, quer isto dizer que os últimos 3 ajudam a determinar o nível de presença. Para 

validação deste questionário, foi feito um estudo com os questionários já existentes e um 

questionário apenas com as três subcategorias descritas acima. Os autores chegaram a 

conclusão de que apenas estas três categorias conseguiam quantificar o sentimento de presença 

de cada um dos participantes (Schubert, Friedmann, & Regenbrecht, 2001). Este questionário 

já foi traduzido e validado para a língua portuguesa (Vasconcelos-Raposo et al., 2016). 
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3. Proposta da ferramenta de autoria conteúdos de RV 

multissensorial 

 Depois de realizado o levantamento do estado da arte, vai ser apresentado um 

levantamento de requisitos seguido do diagrama de classes. Uma vez que pretendia-mos 

averiguar se seria possível aumentar a performance humana no ambiente virtual, iremos 

apresentar a proposta de uma interface tangível para uso na ferramenta de autoria que iremos 

criar. No final deste capítulo mostraremos o protótipo já desenvolvido que iremos utilizar neste 

trabalho. 

3.1. Análise de Requisitos 

 Neste trabalho é pedido que se desenvolva uma ferramenta de autoria para conteúdos 

multissensoriais e, portanto, decidiu-se criar 3 versões da ferramenta de autoria para perceber 

quais as características que tornavam a aplicação mais eficiente e dariam uma melhor satisfação 

ao utilizador. Uma vez que a pessoa que utilizará a ferramenta de autoria já terá uma ideia do 

projeto que pretende criar, é necessário que sejam analisados os requisitos que a ferramenta terá 

que suportar.  

 Como dito anteriormente, este trabalho foi realizado no âmbito do Laboratório 

MASSIVE (Multimodal Acknowledgeable multiSenSory Immersive Virtual Environments 

Laboratory) cujo objetivo é a utilização de estímulos sensoriais para melhorar a performance 

humana. Para isso são utilizados diferentes equipamentos que permitem a criação de diferentes 

estímulos como por exemplo, ar comprimido que permite a reprodução de vento e um 

transducer para a vibração como estímulos hápticos, uma máquina que permite a libertação de 

cheiros, etc.  

Os requisitos apresentados a seguir têm como base as necessidades do laboratório onde 

está a ser realizada esta dissertação bem como o projeto onde está inserida. 

  

Requisitos funcionais: 

A ferramenta de autoria deverá 
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• permitir ao utilizador adicionar um vídeo 360 ao projeto. 

• permitir ao utilizador adicionar um novo estímulo (por exemplo Visual, 

auditivo, tátil ou olfativo) ao projeto. 

• permitir ao utilizador escolher o tempo de início e de fim do estímulo que 

está a adicionar/editar. 

• permitir ao utilizador testar o estímulo que está a adicionar/editar. 

• deverá listar todos os estímulos adicionados pelo utilizador. 

• permitir ao utilizador editar um estímulo previamente criado. 

• permitir ao utilizador remover um estímulo criado pelo utilizador. 

• permitir ao utilizador ver a timeline de todos os estímulos criados pelo 

utilizador. 

• permitir ao utilizador alterar o frame que está a ver. 

• permitir ao utilizador reproduzir o projeto criado. 

• reproduzir os estímulos criados pelo utilizador quando o utilizador 

reproduzir o projeto. 

• permitir ao utilizador guardar o projeto que criou. 

• permitir ao utilizador abrir, editar e reproduzir um projeto previamente 

criado. 

Requisitos não-funcionais: 

A ferramenta de autoria deverá 

• ter bons índices de usabilidade. 

• comunicar com os atuadores para estes reproduzirem o estímulo pretendido. 

• guardar todas as configurações num ficheiro xml e copiar todo o material 

necessário para a reprodução do projeto (ficheiro de vídeo e ficheiros de 

som). 

 

3.2. Arquitetura da Ferramenta de Autoria 

 Depois de analisado o levantamento de requisitos, é possível ter uma noção da 

arquitetura da ferramenta de autoria para conteúdos multissensoriais. Como apenas estamos a 

desenvolver uma ferramenta de autoria para conteúdos multissensoriais, a arquitetura 
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apresentada na Figura 21 contém apenas a parte da ferramenta de autoria, não focando na 

maneira como o utilizador final vai reproduzir a experiência.  

 

Figura 21 -  Arquitetura da ferramenta de autoria de conteúdos multissensoriais. 

 

 Como se pode ver na Figura 21, o criador de conteúdos interage com o sistema 

introduzindo os estímulos que pretende que sejam entregues aquando da reprodução do projeto. 

Depois de criados todos os estímulos desejados, o projeto é guardado num ficheiro xml e todos 

os ficheiros externos necessários para a reprodução do projeto são guardados numa pasta com 

o mesmo nome do projeto. O criador de conteúdos pode ainda reproduzir a experiência e a 

ferramenta de autoria tem que comunicar com os atuadores para assim o criador de conteúdos 

ter uma perceção de como o utilizador final vai receber os estímulos. Uma vez que o projeto 

está guardado, o criador de conteúdos pode abrir esse mesmo projeto e editar qualquer estímulo 

desse mesmo projeto. 
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3.3. Diagrama de classes 

 Para um melhor entendimento das classes necessárias e do seu relacionamento, foi feito 

um diagrama de classes, Figura 22. Um projeto é constituído por vários estímulos à exceção do 

vídeo, o qual um projeto apenas pode ter um vídeo. No entanto pode ter quantos outros 

estímulos o criador de conteúdos achar necessário. Cada uma das classes dos diferentes 

estímulos tem que saber fazer operações elementares relativas ao seu respetivo estímulo, como 

por exemplo: reproduzir, parar e saber guardar-se quando necessário. Todos estes estímulos 

precisam de saber qual o seu tempo de início e de fim.  

 

Figura 22 - Diagrama de Classes da ferramenta de autoria de conteúdos multissensoriais. 
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 Depois de definidas as classes, foi criada uma árvore xml para representar essas mesmas 

classes e as suas interligações. A ferramenta de autoria guarda as configurações num ficheiro 

xml e é necessário que esse mesmo ficheiro tenha uma organização semelhante ao diagrama de 

classes, isto significa que o projeto pode ter vários estímulos repetidos, à exceção do vídeo. Na 

Figura 23 podemos ver a um exemplo da árvore de xml criada por esta ferramenta de autoria. 

É necessária a gravação das posições e rotações dos estímulos pois quando é aberto um projeto 

temos que colocar a informação de que há um estímulo presente no local onde ele foi 

originalmente colocado. 
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Figura 23 - Exemplo de um ficheiro xml guardado pela ferramenta de autoria. 

3.4. Ferramenta de RV para Autoria de Conteúdos imersivos Multissensoriais 

 Sendo um dos objetivos do trabalho desenhar uma solução que fosse eficaz eficiente e 

ao mesmo tempo amigável para os utilizadores. Decidiu-se criar 3 versões da ferramenta de 

autoria para perceber quais as características que tornavam a aplicação mais eficiente e dariam 

uma melhor satisfação ao utilizador:  
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 A versão não imersiva: com características próximas dos editores comerciais 

desenvolvidos para edição de vídeo 360 tendo sido acrescentada a componente 

multissensorial. 

 A versão imersiva: uma solução que permitiria uma melhor visualização dos dados 

apresentados pela ferramenta de autoria para que seja mais fácil, eficiente e amigável, a 

inserção de estímulos nos locais desejados, pois é possível ver e reproduzir o vídeo 360. 

Com isto o utilizador tem a noção de onde tem origem o estímulo criado, algo que na 

versão não imersiva pode ser difícil de perceber.   

 A versão imersiva com interfaces tangíveis: uma solução por nós proposta partindo da 

versão imersiva apenas com a adição de uma interface tangível para interação com 

alguns elementos do mundo virtual. 

 Neste capitulo vão ser apresentadas algumas funções core da ferramenta de autoria que 

desenvolvemos que servem para as várias versões alterando apenas o modo de visualização das 

mesmas, vai ainda ser apresentada a versão não imersiva juntamente com alguns resultados 

preliminares sobre a mesma. Vão ser também apresentadas as várias versões em RV da 

ferramenta de autoria, quais os motivos para a criação destas versões da ferramenta de autoria, 

qual a metodologia utilizada para a criação das várias versões da ferramenta de autoria. 

 

3.4.1.  Funcionalidades Core 

 Um dos cuidados que se teve na realização das várias versões da ferramenta de autoria 

foi a de haver funções comuns para todas elas mudando apenas a forma como eram 

apresentados os conteúdos ao utilizador. Na Figura 24 e Figura 25 são apresentadas as 

assinaturas das várias funções core que utilizamos neste trabalho. A função com o nome de 

FrameController() trata de toda a interação com o player de vídeo 360 como, reproduzir o vídeo, 

parar o vídeo, rewind, fastforward e selecionar o tempo de vídeo que o utilizador deseja ver. A 

função ShowOptions() mostra todas as opções que o utilizador pode realizar num determinado 

momento como por exemplo, caso ainda não tenha adicionado qualquer tipo de estímulos não 

aparecerá as opções de editar e remover estímulos.  
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 Como o editor permite a visualização em tempo real dos estímulos, este contém também 

uma opção de testar o estímulo antes de o adicionar permitindo assim ajustar o estímulo, para 

isso foi feita a função TestStimuli(Type Stimuli, int index). Esta função apenas recebe o tipo 

de estimulo que queremos testar e o seu índice e trata de toda a comunicação com os dispositivos 

de entrega desse mesmo estimulo. Foi feita também uma função para parar todos os estímulos 

que estejam a ser reproduzidos StopStimulus(). Foi desenvolvida também uma função para 

adicionar estímulos (AddStimuli (Type Stimuli)) que trata de toda a interação com o utilizador 

para que ele preencha toda a informação necessária para a adição do estímulo. A função 

DeleteStimuli(Type Stimuli, int index) trata de toda a interação com o utilizador para a remoção 

de um determinado estímulo.  

 Foi criada também uma função de pesquisa por uma determinada extensão na pasta do 

projeto (LocateFiles(string extension)). Esta função tem como objetivo procurar, ficheiros de 

áudio, ficheiros de vídeo e até projetos que já tenham sido criados. MakeThumbnails() foi criada 

com o intuído de criar uma thumbnail para o vídeo caso seja necessário. OpenFile(string Path) 

e SaveFile(string Path) como os próprios nomes indicam, tratam de abrir um ficheiro de um 

projeto já criado que esta numa determinada localização e guardar o projeto numa determinada 

localização, respetivamente. 
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Figura 24 - Funções core utilizadas nas várias versões da ferramenta de autoria. 
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Figura 25 - Restantes funções core que foram utilizadas. 

 

3.4.2.  Versão não imersiva da ferramenta para autoria de conteúdos imersivos multissensorial 

  Foi desenvolvido um protótipo da ferramenta de autoria em 2D em que a interação era 

toda feita com rato e teclado. O objetivo desta versão da ferramenta de autoria é servir como 

base à avaliação das versões da ferramenta de autoria em RV que iremos propor, pois o normal 

nas ferramentas de autoria é serem desenvolvidas para utilização com teclado e rato.  
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Figura 26 – (em cima) Imagem ilustrativa de um participante a realizar a experiência ( a) estímulo de vento; b) estímulo de 

cheiro; c) estímulo de  som através da colunas de som dos Oculus Rift; d) estímulo de vibração;) (em baixo) Imagem que o 

utilizador esta a ver no ecrã. 

 

 A ferramenta não imersiva de autoria, foi desenvolvida em unity 3d e permitia testar os 

estímulos enquanto os estava a adicionar/editar e reproduzir a experiência em RV, utilizando 

para esse efeito os Oculus Rift CV1. Para isto bastava colocar os óculos de RV e reproduzir a 

experiência. Nesta ferramenta de autoria já estavam presentes todos os estímulos, como se pode 
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verificar pela Figura 26, e por isso foram feitos alguns testes com esta ferramenta de autoria 

quanto à usabilidade da ferramenta de autoria criado utilizando o questionário SUS. Foram 

pensadas nove tarefas que os utilizadores teriam que realizar entre as quais a 

criação/edição/remoção dos estímulos, a reprodução de uma experiência em RV e a gravação 

do projeto criado. Nesse estudo realizado com 10 participantes e retirados a taxa de erros, 

número de pedidos de ajuda e os tempos de realização das tarefas. As tarefas eram as seguintes: 

 Adicione o vídeo “CapelaNova.mp4” ao projeto. 

 Adicione o estímulo de Som. Selecione o ficheiro com o nome “Som_Pessoas.wav” e 

dê o nome ao estímulo de “Ambiente”. O estímulo tem início em 00:00:00 e termina 

aos 00:01:00.  

 Adicione o estímulo de Vento. Dê o nome ao estímulo de “Ambiente” e escolha a 

intensidade e direção que pretender. O estímulo tem início em 00:00:05 e termina aos 

00:00:30.  

 Adicione o estímulo de Aroma. Dê o nome ao estímulo de “Lavanda” e escolha a 

capsula que pretender. O estímulo tem início em 00:00:15 e termina aos 00:00:30.  

 Adicione o estímulo de Vibração. Dê o nome ao estímulo de “Vibração” e escolha a 

intensidade que pretender. O estímulo tem início em 00:00:30 e termina aos 00:00:45. 

 Guarde o projeto criado com o nome de “Capela Nova”. 

 Abra o projeto com o nome “Demo”. Coloque os HMD e reproduza o projeto criado.  

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2 - Resultados da avaliação do protótipo da ferramenta de autoria de experiências multissensoriais. 

 Índice SUS N. De Erros N. de pedidos 

de Ajuda 

Tempo Total 

(mim) 

Satisfação 

Participante 1 70 0 0 8 9 

Participante 2 70 0 0 6 7 

Participante 3 87 0 0 7 8 

Participante 4 92 0 0 8 10 

Participante 5 80 0 0 7 8 

Participante 6 84 0 0 6 8 

Participante 7 75 0 0 8 8 

Participante 8 92 0 1 7 10 

Participante 9 95 0 0 8 10 

Participante 10 70 0 0 6 5 

Média 81.6 0 0.1 7.1 8.3 

 

 Com os resultados apresentados em cima, pode-se ver que a ferramenta de autoria 

desenvolvido se encontrava no percentil A pois a ferramenta de autoria tem uma média de 81.6 

na escala de Brooke (Brooke, 1995) e como se pode verificar pelo estado da arte, isto significa 

que é um sistema que os utilizadores gostaram de usar e que provavelmente podem sugerir a 

outras pessoas. Pode-se verificar também que em termos de satisfação, os resultados mostraram 

que os participantes tiveram uma satisfação média de 8.3 em 10. 

 Com este estudo concluir se que a ferramenta de autoria desenvolvida pode ser utilizada 

como base para comparação com as restantes versões da ferramenta de autoria uma vez que 

esta versão tem uma pontuação no questionário SUS que se encontra no percentil A. Uma vez 

concluída a versão base começamos a desenvolver as restantes versões da ferramenta de autoria. 

Nestas versões seriam apresentadas anotações visuais de onde teriam origem os estímulos 

adicionados. A próxima subsecção fala sobre a idealização das ferramentas de autoria em RV. 

 

3.4.3.  Versão imersiva da ferramenta para autoria de conteúdos imersivos multissensorial 

 Apesar dos resultados preliminares obtidos na avaliação da versão não imersiva 

indicarem que os níveis de satisfação são bons, Percentil A, o objetivo final é o de criar uma 
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solução baseada em realidade virtual pois, este meio tem todas as características necessárias 

para a implementação de uma solução que seja mais intuitiva e que permita ultrapassar 

limitações da solução não imersiva como por exemplo, a definição da origem de estímulos 

como por exemplo o vento, os aromas e ainda uma visualização mais natural do conteúdo que 

está a ser editado. 

A solução foi implementada em unity 3d e a estratégia de interação com o mundo virtual 

passava por tirar o máximo partido da interação fornecida pelos HTC VIVE, este conjunto de 

equipamentos (Head Mount Display e comandos) permitia que a pessoa interagisse de uma 

forma mais natural. Tendo então como base os HTC VIVE e a ferramenta de autoria 

previamente desenvolvido, foi proposta uma ferramenta de autoria para RV que consistia em 

menus com os quais os utilizadores interagem de modo a selecionar as ações que pretendem 

realizar bem como as configurações de cada estímulo. Ao longo desta dissertação foram vistas 

diferentes metodologias de interação para o Ambiente Virtual como point and click, agarrar 

objetos, etc… e a metodologia que nos pareceu mais natural para o utilizador foi o point and 

click. Na Figura 27 pode-se ver a interação com o mundo virtual utilizando apenas os comandos 

do HTC VIVE.  
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Figura 27 - Proposta de interação da ferramenta de autoria em RV sem utilização da interface tangível. 
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3.4.4. Versão imersiva com interface tangível da ferramenta para autoria de conteúdos 

imersivos multissensorial 

Para a utilização da interface tangível foi preciso adaptar a ferramenta de autoria em RV 

para que esta permita a utilização da interface tangível. O primeiro passo foi pensar quais as 

variáveis que a interface poderia modificar e no final chegou-se à conclusão de que a interface 

iria controlar as variáveis de tempo de inicio e de fim de cada estímulo, a intensidade dos 

estímulos (vento e vibração) e controlava também as ações que o utilizador queria realizar 

(Adicionar Estímulo, Remover Estímulo, Editar Estímulo, Ver Linha Temporal, Guardar 

Projeto e Testar ou não o estímulo).  

 Como visto no estado da arte, uma interface tangível é uma interface que permite 

interagir com o mundo virtual através de movimentos naturais. Como nesta dissertação vão ser 

desenvolvidas três versões para a ferramenta de autoria com vários tipos de interação e uma 

dessas interações é feita através de uma interface tangível é necessário que desenvolver essa 

mesma interface. Tendo em conta a ferramenta de autoria, foi pensado quais das opções 

poderiam ser transpostas para a interface que iriamos desenvolver. Posto isto, a nossa interface 

consistiu na utilização de uma espécie de sliders para controlo de algumas variáveis dos 

estímulos, como por exemplo: o tempo de início e de fim de cada estímulo, a intensidade do 

estímulo, caso se aplique, e a opção de testar esse estímulo enquanto esta a adicionar o mesmo. 

Foi definida outro slider que determinava que tarefa o utilizador desejava realizar (Adicionar 

Estímulo, Remover Estímulo, Editar Estímulo, Ver Linha Temporal e Guardar Projeto).  

 Como já tínhamos desenvolvido uma ferramenta de autoria de conteúdos em 2D, apenas 

faltava apenas desenvolver o primeiro protótipo para sabermos se a interface fazia sentido e 

quais os aspetos a melhorar (se necessário) na realização das tarefas que queríamos que esta 

ajudasse a desempenhar. O primeiro protótipo da interface tangível proposta foi construída em 

madeira. O problema deste protótipo foi que o atrito que ela causava entre as placas era grande 

bem como se a peça rodasse e embatesse nas paredes da placa era impossível move-la de forma 

natural. Mas teve uma impressão positiva para nós enquanto prova de conceito isto porque nos 

deu perceção de que se a interface fosse melhorada era uma boa interface para este tipo de 

interação. 
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 Com base no primeiro protótipo foi contruída a mesma interface, mas desta vez 

utilizando metal para contruir a interface. Depois de construída, notou-se que um dos problemas 

tinha sido completamente resolvido: a rotação da peça já não impedia a peça de deslizar no 

“caminho”, mas o problema do atrito, ainda que não se notasse tanto ainda impedia uma 

interação natural, mesmo utilizando produtos para redução de atrito em metal.  

 Foi então que se decidiu utilizar os corrediços utilizados nas gavetas. Com algumas 

alterações foi possível fazer a interface tangível idealizada. Esta já não contia nenhum dos 

problemas acima descritos, mas tornou-se agora bastante mais pesada. A Figura 28 mostra a 

representação da interface tangível desenvolvida no AV e a Figura 29 mostra a interface 

tangível construída.  

 

Figura 28 - Imagem da modelação da interface tangível desenvolvida. 
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Figura 29 - Imagem da interface tangível desenvolvida. 

 Para que houvesse uma coerência entre a mesa no mundo real e a sua representação no 

AV procedeu-se à alteração da interação com a ferramenta de autoria de menus e sliders para a 

sua representação na mesa virtual. A Figura 28 mostra a representação virtual da interface 

tangível desenvolvida. Um dos cuidados que tivemos foi que a mesa parecesse que estava a 

flutuar uma vez que se a mesa fosse exatamente igual a pessoa teria a sensação de que estava a 

flutuar no AV e diminuiria assim a sensação de presença na visualização do vídeo 360. 

 Para que o movimento das peças no mundo real fosse transposto para o AV utilizou-se 

o OptiTrack Motive para a captura de movimentos dos objetos em cima da mesa, como se pode 

verificar pela Figura 29. O problema desta solução é que apenas dá as coordenadas globais de 

um objeto isto significa que, se a mesa não tivesse marcadores, esta teria que ficar exatamente 

no mesmo sitio em todas as experiências ou então o que a pessoa veria estaria dessincronizado. 

Devido a isso foi tomada a decisão de que seria melhor colocar marcadores na mesa para 

ultrapassar esse obstáculo. Foi também colocados marcadores em cada peça e as mesmas 
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mapeadas para a ferramenta de autoria de modo que cada movimento feito pelo utilizador seja 

reproduzido no AV.  

 Para a seleção da direção de cada estímulo adicionado existiram duas formas de 

interação, no caso da versão não imersiva o utilizador apenas selecionava a direção através de 

um botão com as oito direções dos pontos cardeais. No caso das versões imersivas já era 

permitido um maior grau de liberdade para a seleção das direções, uma vez que o utilizador 

apontava para onde o estimulo teria origem e premia o botão designado para adicionar o 

estímulo no AV.  

 Foi utilizada uma metodologia de ação-reflexão para o desenvolvimento das várias 

versões da ferramenta de autoria bem como para o desenvolvimento do protótipo da interface 

tangível. Com este tipo de metodologia conseguiu-se saber os pontos positivos e negativos de 

cada passo e assim melhorar a ferramenta de autoria/interface a cada iteração sem se perca os 

pontos positivos da iteração anterior.  
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4. Avaliação das ferramentas de criação e edição de 

conteúdos imersivos multissensoriais propostos 

Uma vez desenvolvidas as diferentes versões da ferramenta de autoria, apenas é 

necessário avalia-las de forma a ser possível perceber quais as características que potenciam 

uma melhor eficácia, eficiência e satisfação. 

 

4.1. Métodos e Materiais  

4.1.1. Hipóteses  

Neste estudo serão avaliadas as várias formas de interação com as ferramentas de autoria 

de conteúdos. Para tal será estudado se existem diferenças na usabilidade, presença e satisfação 

quando comparando as diferentes formas de interação. Segundo isto são apresentadas as 

seguintes hipóteses:  

 Não existem diferenças significativas na Usabilidade em relação ao género. 

 Não existem diferenças significativas na Presença em relação ao género. 

 Não existem diferenças significativas na Satisfação em relação ao género. 

 Não existem diferenças significativas entre as várias ferramentas de autoria 

quanto à usabilidade da ferramenta de autoria; 

 Não existem diferenças significativas entre as várias ferramentas de autoria 

quanto à presença; 

 Não existem diferenças significativas entre as várias ferramentas de autoria 

quanto à satisfação;  

 Não existem diferenças significativas quanto ao número de erros entre as várias 

ferramentas de autoria; 

 Não existem diferenças significativas quando ao número de pedidos de ajuda 

entre as várias ferramentas de autoria; 

 Não existem diferenças significativas quanto ao tempo para a realização das 

tarefas; 
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4.1.2. Amostra 

Para a avaliação das ferramentas de autoria, a amostra consistiu em 48 participantes (24 

homens e 24 mulheres) igualmente distribuídas pelas três ferramentas de autoria com idades 

compreendidas entre 17 e os 47 anos (M=23.43, DP = 5.892). 

4.1.3. Materiais  

 Versão não imersiva: descrita na secção 3.4.2 

 Versão imersiva: descrita na secção 3.4.3 

 Versão imersiva tangível: descrita na secção 3.4.4 

 Os instrumentos usados foram: 

 SUS: descritos na secção 2.6.3 

 IPQp: descritos na secção 2.6.3 

 ASQ: questionário de satisfação After-Scenario Questionnaire (ASQ)(Lewis, 1995) 

 

4.1.4. Configuração experimental  

Foram também usados os HTC VIVE, tanto nas ferramentas de autoria em RV como na 

2D, sendo que neste último apenas servia para visualização da experiência criada enquanto que 

nos outros toda a interação recorria à utilização na integra dos HTC VIVE. Estes permitem o 

mapeamento dos movimentos da cabeça e das mãos, têm um Field of View de 110º e uma 

resolução de 1080x1200 por cada olho.  

Para a entrega dos restantes estímulos foram utilizados os seguintes dispositivos:  
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 Buttkicker LFE Kit que consiste num transducer que permitia a entrega de 

estímulos hápticos através de Force Feedback. Colocado numa tábua de madeira 

com as medidas de 260x60 cm.(«TheButtKicker», 2017) 

 Sensory Co SmX-4D que consiste numa solução para entrega de aromas. Este 

dispositivo consegue entregar até 3 aromas em simultâneo e permite-nos 

controlar a duração e a intensidade de entrega de cada cheiro. («SmX-4D 

Series», 2017) 

 Simulador de vento que consiste num sistema contruído por nós. Este sistema 

permite o controlo da intensidade de vento e a duração do estímulo, permitindo 

ainda que o estímulo seja entregue em 4 saídas diferentes (Norte, Este, Sul, 

Oeste).  

 Auscultadores QuietComfort® 25 para a entrega de som aos utilizadores. Estes 

auscultadores permitem o cancelamento ativo de ruído para assim a experiência 

do utilizador não ser perturbado por causas externas.(«QuietComfort® 25», 

2017) 

 Todas as avaliações foram feitas com recurso a um desktop com os seguintes 

componentes: CPU Intel i7-6700K, uma GPU NVIDIA 1080, 32GB de RAM e um monitor 

ASUS VX248H 24” FHD. 

Como os utilizadores iriam avaliar as novas ferramentas de autoria decidiu-se utilizar as 

tarefas do trabalho anterior com a adição de mais duas tarefas entre o ponto cinco e o ponto 6. 

Essas tarefas eram as seguintes:  

 Edite o estímulo de Vibração criado. Altere o nome para “Vibração Ligeira” e 

selecione a intensidade que desejar. Altere o tempo do estímulo para que tenha 

início em 00:00:35 e termine aos 00:00:50.  

 Remova o estímulo de Aroma com o nome de “Lavanda”. 

4.2. Variáveis do estudo 

 Neste estudo foram consideradas duas variáveis independentes: Género (Masculino ou 

Feminino) e Ferramenta de Autoria (2D, RV Imersivo, RV com interface tangível) sendo que 
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a primeira tem 2 níveis e a segunda tem 3 níveis resultando num total de 6 condições. As 

condições são as seguintes:  

 Género feminino, Ferramenta de Autoria RV; 

 Género masculino, Ferramenta de Autoria RV; 

 Género feminino, Ferramenta de Autoria RV mais interface tangível; 

 Género masculino, Ferramenta de Autoria RV mais interface tangível; 

 Género feminino, Ferramenta de Autoria 2D; 

 Género masculino, Ferramenta de Autoria 2D; 

 Como variáveis dependentes temos: número de erros, números de pedidos de ajuda 

tempo de realização, escala de usabilidade, presença (presença, realismo experienciado, 

envolvimento e presença espacial) e satisfação.  

 Para a avaliação das diferentes versões da ferramenta de autoria foi feita uma avaliação 

entre grupos uma vez que as tarefas seriam as mesmas e poderia influenciar aos tempos de 

realização das tarefas. Isto poderia ser facilmente contornável se balanceássemos a ordem como 

seria feita  

 

4.3. Procedimento 

As experiências decorreram em ambiente laboratorial, com controlo sobre as variáveis 

ambiente: som, temperatura, luz. Antes da experiência cada participante assinou o 

consentimento informado e preencheu um questionário Sociodemográfico. 

 De seguida foi dada uma breve explicação de como trabalhar com os controlos dos HTC 

VIVE. Demos inicio à fase de habituação à ferramenta de autoria que o participante iria avaliar. 

aí explicamos qual o fluxo da ferramenta de autoria desde abrir um novo projeto até guardar o 

projeto passando por adicionar os diferentes estímulos bem como edita-los e remove-los. 

Quando os utilizadores se sentiam capazes de realizar as tarefas propostas, era reiniciado a 

ferramenta de autoria e daríamos inicio à avaliação da ferramenta de autoria. Quando avaliado 

as ferramentas de autoria em RV estaríamos ao lado dele e daríamos ao utilizador a tarefa que 

iria realizar, só quando o utilizador respondesse que percebeu a tarefa que estava prestes a 
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realizar é que poderia começar a realizar a mesma, isto sucessivamente para todas as tarefas. 

No caso da avaliação da ferramenta de autoria em 2D, o utilizador tinha a sua frente a lista de 

tarefas e apenas realizava a tarefa. A qualquer altura o utilizador poderia pedir ajuda caso não 

soubesse o que fazer. Para a contagem de erros por parte dos utilizadores, nós estaríamos a 

prestar atenção ao que o utilizador estava a fazer para que caso fosse detetado um erro o 

apontássemos, recolhendo assim o total de erros de cada participante. Na Figura 30 juntamente 

com a Figura 26 podemos ver os participantes a realizarem as tarefas utilizando as várias 

versões da ferramenta de autoria desenvolvidas. Quando o participante realizava a avaliação da 

versão imersiva sem recurso a interface tangível, a disposição da sala era a mesma que é 

apresentada na Figura 30 apenas era retirada a interface tangível. 

 

 

Figura 30 - Imagem de um participante a realizar as tarefas no Ambiente Virtual com utilização da interface tangível. 

Depois de acabadas todas as tarefas era feita um debriefing onde era perguntado ao 

utilizador o que é que tinha achado da ferramenta, se tinha gostado, esclarecer qualquer dúvida 

que o participante pudesse ter e de seguida era pedido aos participantes que preenchesse os 

questionários de SUS, IPQp e ASQ. 
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4.4. Resultados 

 Depois de obtidos os dados, foi feita uma análise preliminar de forma a verificar se estes 

se encontravam numa distribuição normal ( |Assimetria| < 3 e |Curtose| < 3) (Marôco, 2011). 

Nessa análise não foram encontrados outliers (n=48). 

 Para mais facilmente entendermos as tabelas seguintes definimos as condições da 

seguinte maneira: 1 – Ferramenta de Autoria de RV; 2 – Ferramenta de Autoria de RV com 

utilização da interface tangível; 3 – Ferramenta de Autoria 2D; 

4.4.1. Diferenças entre género 

  Para verificar a existência de diferenças significativas quanto ao género foram 

realizadas analises de amostras independentes (Teste-T de Amostras Independentes). A Tabela 

3 mostra s resultados quanto à pontuação SUS. 

 

Tabela 3 - Resultados da pontuação do SUS entre Género. 

 MASCULINO FEMININO   

CONDIÇÃO Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

F p 

NÃO IMERSIVA 86,25 10,485 80,63 9,970 F(14)= -1,557 0,142 

IMERSIVA 88,75 4,773 89,00 10,337 F(14)= -0,062 0,951 

TANGÍVEL 83,50 8,652 83,50 4,928 F(14)= 0,000 1,000 

 

 Podemos ver na Tabela 3 que não existem diferenças significativas entre os géneros nas 

três ferramentas de autoria uma vez que o p se encontra acima de 0,05. 

 

 

 



 

 

57 

 

Tabela 4 - Diferenças entre géneros nas várias subcategorias do sentimento presença. 

  MASCULINO FEMININO   

CONDIÇÃO  Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

F p 

NÃO IMERSIVA Presença 3,286 0,580 3,429 0,442 F(14)= -0,554 0,588 

 Envolvimento 3,219 0,806 2,875 0,299 F(14)= 1,130 0,277 

 Realismo 2,350 0,573 2,450 0,707 F(14)= -0,311 0,761 

 Presença 

Espacial 

3,563 0,666 4,042 0,486 F(14)= -1,643 0,123 

IMERSIVA Presença 3,393 0,382 3,545 0,378 F(14)= -0,799 0,438 

 Envolvimento 3,188 0,530 3,219 0,687 F(14)= -0,102 0,920 

 Realismo 2,475 0,427 2,650 0,699 F(14)= -0,604 0,555 

 Presença 

Espacial 

3,729 0,388 3,917 0,527 F(14)= -0,811 0,431 

TANGÍVEL Presença 3,464 0,364 3,786 0,577 F(14)= -1,333 0,204 

 Envolvimento 2,938 1,083 3,188 0,923 F(14)= -0,497 0,627 

 Realismo 2,6000 0,725 2,900 0,513 F(14)= -0,956 0,356 

 Presença 

Espacial 

3,958 0,461 4,292 0,494 F(14)= -1,396 0,185 

 

 A Tabela 4 mostra os resultados para as várias subcategorias da escala de presença para 

as várias versões da ferramenta de autoria. Pode-se ver que não existem diferenças significativas 

em nenhuma das subescalas da presença. Em seguida é apresentada a Tabela 5 que diz respeito 

à satisfação sentida pelos utilizadores enquanto estavam a avaliar a interface. 
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Tabela 5 - Resultados referentes às subescalas de satisfação entre género. 

  MASCULINO FEMININO   

CONDIÇÃO  Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

F p 

NÃO 

IMERSIVA 

ASQ 4,875 0,518 5,313 0,347 F(14)= -1,986 0,142 

 Global 6,300 0,338 6,600 0428 F(14)= -1,557 0,067 

IMERSIVA ASQ 6,458 0,469 6,375 0,653 F(14)= 0,293 0,774 

 Global 6,475 0,413 6,575 0,446 F(14)= -0,465 0,649 

TANGIVÉL  ASQ 5,875 0,689 6,249 1,093 F(14)= -0,753 0,464 

 Global 6,225 0,528 6,425 0,713 F(14)= -0,638 0,534 

Pode-se ver pela Tabela 5 que também não existem diferenças significativas quanto à 

satisfação entre género. 

Tabela 6 - Resultados referentes aos erros, ajudas e tempo de realização entre género. 

  MASCULINO FEMININO   

CONDIÇÃO  Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

F p 

NÃO 

IMERSIVA 

Erros 0,130 0,354 0,000 0,000 F(14)= 1,000 0,334 

 Ajudas 0,000 0,000 0,13 0,354 F(14)= -1,000 0,334 

 Tempo (m) 6,25 1,389 6,88 0,835 F(14)= -1,091 0,264 

IMERSIVA Erros 0,130 0,354 0,000 0,000 F(14)= 1,000 0,334 

 Ajudas 0,130 0,354 0,000 0,000 F(14)= 1,000 0,334 

 Tempo (m) 8,000 1,927 8,38 1,061 F(14)= -0,482 0,637 

TANGÍVEL Erros 0,000 0,000 0,13 0,354 F(14)= -1,000 0,334 

 Ajudas 0,130 0,354 0,130 0,354 F(14)= 0,000 1,000 

 Tempo (m) 6,63 2,134 7,38 1,996 F(14)= -0,726 0,480 
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Na Tabela 6 verifica-se que também não existem diferenças significativas quanto ao 

número de erros, pedidos de ajuda e tempo de realização da avaliação.  

 

4.4.2. Diferenças entre as várias ferramentas de autoria 

 Uma vez que o género corroborou todas as hipóteses anteriores sobre o género, isto é, 

não existe diferença significativa em nenhuma das variáveis de estudo tendo como base a 

variável género, decidiu-se fazer as restantes análises juntando ambos os géneros passando 

assim a ter 16 participantes em cada avaliação da ferramenta de autoria. 

Foi então feita uma análise aos dados referente às ferramentas de autoria utilizando 

ANOVA. Os gráficos que se seguem são referentes à ANOVA das várias variáveis 

dependentes.   

Tabela 7 - Resultados da pontuação SUS entre ferramentas de autoria. 

 NÃO IMERSIVA TANGÍVEL IMERSIVA  

 Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

p 

PONTUAÇÃO SUS 83,44 10,304 83,50 6,802 88,88 7,779 0,123 

 

Pode-se verificar pela Tabela 7 que não existem diferenças significativas quando à 

usabilidade entre as várias ferramentas de autoria. 
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Tabela 8 - Resultados das subescalas de presença entre ferramenta de autoria. 

 NÃO IMERSIVA IMERSIVA TANGÍVEL  

 Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

p 

PRESENÇA 3,357 0,504 3,469 0,375 3,625 0,495 0,267 

ENVOLVIMENTO 3,047 0,614 3,203 0,593 3,063 0,981 0,811 

REALISMO 2,400 0,624 2,563 0,567 2,750 0,626 0,273 

PRESENÇA 

ESPACIAL 

3,047 0,614 3,823 0,457 40125 0,493 0,163 

 

Pode-se verificar pela Tabela 8 que não existem diferenças significativas nas subescalas 

de presença entre as várias ferramentas de autoria. 

 

Tabela 9 - Resultados referentes as subescalas de satisfação entre ferramenta de autoria. 

 NÃO IMERSIVA IMERSIVA TANGÍVEL  

 Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio 

Padrão 

p 

ASQ 5,094 0,482 6,417 0,551 6,047 0,900 <0,001 

GLOBAL 6,450 0,403 6,525 0,419 6,325 0,615 0,510 

 

Verifica-se pela Tabela 9 que existem diferenças significativas na escala de satisfação 

ASQ mas na escala global não existem diferenças significativas.  
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Tabela 10 - Resultados referentes aos erros, pedidos de ajuda e tempo de realização entre ferramenta de autoria. 

 NÃO IMERSIVA IMERSIVA TANGÍVEL  

 Média Desvio 

Padrão 

Média Desvio Padrão Média Desvio 

Padrão 

p 

ERROS 0,06 0,250 0,06 0,250 0,06 0,250 1,000 

AJUDAS 0,06 0,250 0,06 0,250 0,13 0,342 0,773 

TEMPO (M) 6,56 1,152 8,19 1,515 7,00 2,033 0,018 

 

Verifica-se pela Tabela 10 que apenas existem diferenças significativas no tempo de 

realização das tarefas. 

Uma vez que existem diferenças em dois parâmetros (ASQ e Tempo de Realização das 

tarefas) vai-se verificar entre quais das ferramentas de autoria existem diferenças. 

Tabela 11 - Comparação entre as diferentes ferramenta de autoria quanto ao tempo de realização. 

VARIÁVEL 

DEPENDENTE 

(I) 

CONDICAO 

(J) 

CONDICAO 

MÉDIA 

(I) 

DESVIO 

PADRÃO 

(I) 

MEDIA 

(J) 

DESVIO 

PADRÃO 

(J) 

P 

TEMPO (M) Não Imersiva Imersiva 6,56 1,152 8,19 1,515 0,019 

  Tangível 6,56 1,152 7,00 2,033 1,000 

 Imersiva Tangível 8,19 1,515 7,00 2,033 0,127 

  Não Imersiva 8,19 1,515 6,56 1,152 0,019 

 Tangível Imersiva 7,00 2,033 8,19 1,515 0,127 

  Não Imersiva 7,00 2,033 6,56 1,152 1,000 

 

Pode-se ver pela Tabela 11 que existem diferenças significativas quando comparamos a 

condição 1 com a condição 3. 
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Tabela 12 - Comparação entre as diferentes ferramenta de autoria quanto à subescala de satisfação ASQ 

VARIÁVEL 

DEPENDENTE 

(I) 

CONDICAO 

(J) 

CONDICAO 

MÉDIA 

(I) 

DESVIO 

PADRÃO 

(I) 

MEDIA 

(J) 

DESVIO 

PADRÃO 

(J) 

P 

ASQ Não Imersiva Imersiva 5,094 0,482 6,417 0,551 <0,001 

  Tangível 5,094 0,482 6,047 0,900 0,001 

 Imersiva Tangível 6,417 0,551 6,047 0,900 0,376 

  Não Imersiva 6,417 0,551 5,094 0,482 <0,001 

 Tangível Imersiva 6,047 0,900 6,417 0,551 0,376 

  Não Imersiva 6,047 0,900 5,094 0,482 0,001 

 

Verifica-se pela Tabela 12 que existem diferenças significativas quando comparamos a 

condição 1 com as restantes condições.  

 

4.5. Discussão 

 O produto final desta dissertação é uma ferramenta de autoria para conteúdos imersivos 

multissensoriais em RV. Uma vez que foram propostas várias versões da ferramenta de autoria 

utilizando diferentes formas de interação foi necessário avalia-las de modo a saber qual delas 

era a melhor e que aspeto é que as diferenciava. Por isso foram essas ferramentas de autoria 

foram avaliadas quanto ao número de erros, ao número de pedidos de ajuda, ao tempo de 

realização das tarefas, à usabilidade, à presença e à satisfação. 

Em relação à variável independente Género, não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhuma das variáveis estudadas. Isto pode vir do facto de nenhum dos 

géneros ter experiência com a RV (nas condições que utilizavam a ferramenta de autoria em 

RV) ou, no caso da ferramenta de autoria em 2D, ambos os géneros terem conhecimento na 

área de Informática.  Quer com isto dizer que a primeira, segunda e terceira hipótese foram 

corroboradas por este estudo. 
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Quando analisados os dados referentes às ferramentas de autoria chegamos á conclusão 

de que a ferramenta de autoria em 2D levou menos tempo a realizar as tarefas que o resto das 

ferramentas de autoria. Uma das razões para este acontecimento poderá deve-se ao facto de a 

maioria dos participantes não nunca ter participado numa experiência de RV e como tal não 

estavam habituados aos controlos que os HTC VIVE disponibilizam. Por outro lado, temos as 

ferramentas de autoria em RV com melhores resultados na variável satisfação no ASQ. Quer 

com isto dizer que ao longo da avaliação os utilizadores não ficaram desmotivados. Talvez isto 

aconteça por causa de os participantes não terem grandes afinidades com a RV e ainda ser algo 

relativamente novo para os utilizadores. Assim sendo apenas a sexta e a nona hipótese não 

foram corroboradas por este estudo. Para as restantes não foram encontradas diferenças 

significativas que não corroborassem as mesmas. A não existência de diferenças significativas 

na presença provavelmente deve-se ao facto de termos de dizer ao utilizador as tarefas que 

deveria realizar quebrando assim a presença transmitida ao utilizador por parte da ferramenta 

de autoria.  De notar que houve uma melhor pontuação (mesmo que não seja significativa) nos 

questionários de usabilidade na ferramenta de autoria de RV sem a utilização da interface. 

Talvez isto se deva ao facto de o método utilizado seja mais intuitivo comparativamente com 

as restantes ferramentas de autoria. Em relação à interface tangível, talvez seja necessário 

repensar a metodologia de interação da mesma a ver se é possível melhora-la uma vez que esta 

interface apenas utiliza sliders. 

Se se tiver como ponto de partida estes resultados para o desenvolvimento de uma nova 

versão da ferramenta de autoria, deve-se averiguar o que se acha mais importante neste tipo de 

aplicações. Quer-se com isto dizer que se se pretende que os utilizadores se sintam imersos 

enquanto estão a realizar os projetos ou que a nova versão tenha uma melhor usabilidade vemos 

optar por uma ferramenta de autoria em RV sem utilização de uma interface tangível. Se se 

optar que o que é mais importante a realização rápida e eficaz deve-se optar por uma versão 

não imersiva caso se opte por uma ferramenta de autoria que seja imersiva deve-se optar por 

uma ferramenta de autoria em RV sem utilização de uma interface tangível.  

Depois da realização deste trabalho, seria bom complementar este estudo com uma nova 

versão desta ferramenta de autoria utilizando apenas gestos com recurso, por exemplo o Leap 

Motion («Leap Motion», 2017). Esta tecnologia permite a captura de movimentos das mãos do 

utilizador e assim toda a interação poderia passar por gestos ou até mesmo apontar com o dedo 
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indicar para onde desejaria que o estímulo tivesse origem e assim avaliar se levaria a uma 

melhoria na presença e até mesmo no desempenho das tarefas.  

 

4.6.  Conclusões 

 Com a realização deste estudo pode-se concluir que existe uma clara diferença nos 

tempos de realização das tarefas entre a ferramenta de autoria em 2D e as restantes ferramentas 

de autoria podendo se dever ao facto de os utilizadores estarem habituados a trabalhar em 

software 2D. Também se verifica diferenças quanto à satisfação no ASQ talvez pelo facto de 

estarem a participar em experiências em RV pela primeira vez. 

 Os níveis de presenças nas várias ferramentas de autoria não sofreram alterações pois 

as avaliações das ferramentas de autoria em RV foram feitas connosco ao lado a dizer ao 

participante qual a tarefa que deveria realizar diminuindo assim os níveis de presença sentidos 

pelos utilizadores. 

 Quanto a usabilidade das várias ferramentas de autoria, pode-se ainda ver pela Tabela 7 

que a ferramenta de autoria em RV sem a utilização da interface conseguiu uma melhor 

pontuação que os restantes apesar de todos eles estarem classificados como percentil A. 

 O número de erros e pedidos de ajuda forma semelhantes nas várias ferramentas de 

autoria, isto indica que após uma fase de habituação todos os participantes sabiam usar as 

ferramentas de autoria sem qualquer problema.   
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5. Conclusões 

  O estado da arte desta dissertação mostra-nos que são poucas as aplicações que 

permitem a edição de conteúdos em RV. Nenhuma das aplicações vistas permitem essa edição 

de conteúdos completamente em RV. No estado da arte foi ainda visto vários editores que 

permitem o desenvolvimento de aplicações para realidade virtual, o conceito de interface 

tangível e as metodologias de avaliação que servem para avaliar tanto software como hardware. 

 Para prova de conceito foi feito um levantamento de requisitos e feita os diagramas de 

classes. Para isso foi utilizado o editor Unity® para o desenvolvimento a ferramenta de autoria 

juntamente com os Oculus Rift CV1. Neste trabalho foi estudada a usabilidade do sistema 

desenvolvido tendo esta ferramenta de autoria uma pontuação de 81.6 estando assim no 

percentil A na escala do SUS. 

 Com base na prova de conceito desenvolveu-se mais duas ferramentas de autoria, sendo 

que estas agora eram apenas em RV e uma delas continha uma interface tangível para controlo 

de algumas variáveis tais como: duração do estímulo, intensidade, tarefa a realizar e se queria 

testar ou não o estímulo. 

 Depois de feitas as avaliações por parte dos utilizadores e analisados os dados chegamos 

a conclusão que as únicas diferenças entre as várias experiências foram o tempo de realização 

das tarefas e a satisfação. A ferramenta de autoria em 2D foi a ferramenta com menor tempo 

para a realização das tarefas, mas em contrapartida foi o que levou a uma menor satisfação 

depois de realizada as tarefas. De referir que apesar de não ser significante notou-se uma 

melhoria na escala de usabilidade quando se avaliou a ferramenta de autoria em RV sem a 

utilização da interface tangível. Com este estudo podemos também corroborar os resultados 

obtido pelo primeiro estudo quanto à usabilidade da primeira ferramenta desenvolvida uma vez 

que os resultados nessa escala são semelhantes.   

 Existem diferenças entre as várias ferramentas de autoria no que diz respeito ás variáveis 

de tempo de realização e satisfação. Podemos ver que a ferramenta de autoria em 2D teve um 

menor tempo de realização enquanto que as ferramentas de autoria em RV tiveram uma maior 



66 

 

sensação de presença. É por isso necessária a tomada de decisão sobre qual a ferramenta de 

autoria que se deve desenvolver. 

 A ferramenta de autoria em RV tem a vantagem de que o utilizador sabe qual a direção 

de onde provém os vários estímulos através da presença de etiquetas visuais que indicam isso 

mesmo. O mesmo não acontece na ferramenta de autoria em 2D.  

5.1. Contributos da Dissertação 

 Da realização deste trabalho resultou um artigo científico onde é feita a proposta e 

avaliada a primeira ferramenta de autoria desenvolvida para criação e edição de conteúdos 

imersivos multissensoriais. Este artigo foi aceite para apresentação na conferência WorldCist'18 

- 6th World Conference on Information Systems and Technologies.  

5.2. Limitações e Trabalho Futuro 

 Houve limitações que impediram a avaliação correta do sentimento de presença nas 

várias ferramentas de autoria desenvolvidas ao longo desta dissertação uma vez que o utilizador 

tinha que ouvir a tarefa que teria que realizar. Para uma melhor avaliação do sentimento de 

presença nas várias ferramentas de autoria é necessário que a ferramenta de autoria possa dar 

as tarefas que o utilizador tem que realizar através de caixas de texto que indicam o que o 

utilizador tem que realizar ou mesma uma faixa de áudio para cada tarefa de modo a que ele 

possa reproduzir essa mesma faixa de áudio sempre que precisar de ajuda. Eliminando assim 

todas os estímulos externos à ferramenta que esta a ser avaliada. 

 O estudo apenas se limitou a vídeos 360, no futuro queremos que esta ferramenta de 

autoria também sirva para adicionar estímulos em AV completos, onde a pessoa possa andar 

livremente, mas para isso é ainda necessária que sejam desenvolvidos novos métodos de entrega 

de estímulos, nomeadamente o cheiro pois apenas tem uma saída para cada estímulo cheiro. 
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 Anexo A – Questionário sociodemográfico 

Idade:     ___________            
 

Género:        Masculino     Feminino 
 
Profissão:    ______________________________________________        
 

Usas óculos/lentes de contato?  Sim   Não 
 
 
Habilitações académicas concluídas: 

 Nenhumas 

 Ensino secundário 

 Ensino superior 
 
Classifica a tua experiência com computadores: 

 Nenhuma 

 Básica 

 Intermédia 

 Boa 

 Excelente 
 
Com que frequência jogas computador? 

 Nunca 

 Ocasionalmente (1 a 2 vezes/semana) 

 Frequentemente (3 a 4 vezes/semana) 

 Muito Frequentemente (5 a 6 vezes/semana) 

 Sempre (todos os dias) 
 
Como classificas o teu conhecimento acerca de realidade virtual (como funciona)? 

 Nenhum 

 Básico 

 Intermédio 

 Bom 

 Excelente 
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 Anexo B –  Questionário de Presença IPQp (Igroup Presence Questionnair Traduzido) 

Por favor indica o QUANTO CONCORDAS OU DISCORDAS com cada uma das seguintes 

afirmações fazendo um círculo em apenas UM dos números utilizando a escala de 5 pontos 

Discordo 
totalmente 

Discordo Não concordo nem 
discordo 

Concordo Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

1. Estive consciente do mundo real enquanto navegava no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

2. O ambiente virtual pareceu-me completamente real  1     2     3     4     5 

3. Tive a sensação de estar a atuar num espaço virtual 1     2     3     4     5 

4. A experiência no ambiente virtual pareceu-me tão real como as minhas 
vivências do dia-a-dia 1     2     3     4     5 

5. O ambiente virtual pareceu-me tão real como o mundo que conheço 1     2     3     4     5 

6. Não me senti presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

7. Eu não estava consciente do mundo real que me rodeava 1     2     3     4     5 

8. Eu tive a sensação de “estar” no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

9. De alguma forma eu senti que o mundo virtual me envolveu 1     2     3     4     5 

10. Senti-me presente no ambiente virtual 1     2     3     4     5 

11. Durante a experiência continuei a prestar atenção ao local onde estava 
a ter a experiência  1     2     3     4     5 

12. O ambiente virtual pareceu-me mais realista do que o mundo real 1     2     3     4     5 

13. Senti-me como se estivesse apenas a visualizar imagens 1     2     3     4     5 

14. Senti-me completamente atraído pelo ambiente virtual 1     2     3     4     5 
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Anexo C - Questionário de Usabilidade SUS (System Usability Scale) 

Classifica as seguintes afirmações de forma sincera, utilizando uma escala de 1 a 10, onde 1 

corresponde a Discordo Totalmente e 10 corresponde a Concordo Totalmente. 

1. Gostaria de usar este editor de conteúdos com frequência 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. O editor de conteúdos era desnecessariamente complexo 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. O editor de conteúdos era fácil de utilizar 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Penso que precisaria de ajuda de um técnico para ser capaz de utilizar o editor de conteúdos 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. As várias funcionalidades do editor de conteúdos estão bem integradas 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

6. Havia muita inconsistência no editor de conteúdos  

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Julgo que a maioria das pessoas aprenderia a usar o editor de conteúdos rapidamente 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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8. O editor de conteúdos era muito incómodo de utilizar 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Senti-me confiante na utilização do editor de conteúdos 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10. Precisei de aprender muitas coisas antes de poder utilizar o editor de conteúdos 

Discordo Completamente      Concordo Completamente 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Qual o teu grau de satisfação em relação à experiência na qual acabou de participar? 

Nada Satisfeito        Muito Satisfeito 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Observações/Sugestões (Mudavas alguma coisa no editor? Como se poderia melhorar o 

editor?)  
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Anexo D – After-Scenario 

Numa escala de 1 (Discordo Totalmente) a 7 (Concordo Totalmente), classifica as seguintes 

afirmações em relação à tua satisfação com a experiência: 

No geral, … 

…estou satisfeito com a facilidade com que as tarefas foram completadas 1    2    3    4    5    6    7 

...estou satisfeito com o tempo que levou a completar as tarefas 1    2    3    4    5    6    7 

…estou satisfeito com as informações dadas pelo sistema 1    2    3    4    5    6    7 

…a realização da experiência desmotivou-me 1    2    3    4    5    6    7 

…senti desconforto ao longo da experiência 1    2    3    4    5    6    7 

 

 

Descreve muito sucintamente a razão pela qual escolheste o grau de satisfação anterior. 
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