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 Resumo  

 
As técnicas de Realidade Aumentada (RA) permitem combinar informação gráfica sobre 

imagens do mundo real, de modo a acrescentar informação útil, relevante ou interessante para o 
utilizador. A utilização destas técnicas em ambientes móveis em tempo real introduz vários 
desafios adicionais, como por exemplo, o alinhamento de elemento virtuais com os objetos reais 
que lhe correspondem, esta operação é também designada por rastreamento ou tracking. As 
soluções mais comuns em aplicações móveis são a utilização de marcas fiduciais ou de sensores 
de posição e de orientação. Os primeiros não podem ser usados sem preparação prévia dos 
objetos e os segundos apresentam erros de precisão consideráveis. 

Este trabalho teve por objetivo o estudo de várias técnicas, que permitam realizar 
alinhamento de elementos virtuais com elementos reais, e a concepção de um sistema que 
permita a criação de experiências de RA de forma a poderem ser utilizadas em vários contextos, 
como por exemplo na área do turismo, visitas guiadas ou herança cultural. Este sistema integra 
uma ferramenta de configuração para a criação de experiências de RA a serem apresentados num 
dispositivo móvel e uma ferramenta para dispositivos móveis Android que permite a visualização 
em tempo real de elementos de realidade aumentada. 

Estas ferramentas foram testadas por utilizadores, com experiência na utilização de 
computadores e dispositivos móveis, que as avaliaram favoravelmente. 
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Abstract 
 
 

Augmented Reality (RA) technique allows you to combine graphical information over 
real images in order to add useful, relevant or interesting information to the user. The use of this 
technique in mobile environments poses several additional challenges, such as the alignment of 
the virtual elements with the real objects that correspond to it, this operation is also called 
tracking. The most common solutions in mobile applications are the use of fiducial marks or 
position and orientation sensors. The former cannot be used without prior preparation of the 
objects and the latter have precision errors. 

The objective of this work was the study of several techniques, which allow the 
alignment of virtual elements with real elements, and the implementation of a system that allows 
the creation of RA experiences so that they can be used in various contexts, such as tourism, 
guided tours or cultural heritage. This system is composed by a configuration tool for the 
creation of augmented reality experiences to be viewed in an Android mobile device in real-time. 

These tools were tested by volunteers, with experience in the usage of computers and 
mobile devices, which rated them favorably. 
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Capítulo 1. Introdução 

A Realidade Aumentada (RA) é um sistema que permite ao utilizador ver o mundo real, 
com objetos virtuais sobrepostos ou compostos com o mundo real. Esse sistema tem as seguintes 
características: combina real e virtual, é interativo em tempo real e alinha os objetos num espaço 
3D [Azuma,1997]. A utilização desta técnica em ambientes móveis coloca alguns desafios, entre 
os quais se encontra o alinhamento dos elementos virtuais com os objetos reais que lhe 
correspondem, também designado por rastreamento ou tracking, em tempo real num dispositivo 
portátil. Esta área que tem tido um grande crescimento nos últimos anos graças ao aparecimento 
de dispositivo móveis com capacidade de processamento adequada e com custos relativamente 
acessíveis tanto a pessoas que desenvolvem aplicações como ao público em geral.  

 

1.1 Motivação 

Hoje em dia está a presenciar-se a adoção de RA em ambientes mais convencionais 
graças ao crescimento massivo da utilização de smartphones pelo público em geral, o que traz 
um grande potencial para revolucionar muitas áreas não só de entretenimento como também de 
negócios.  

A junção da área de RA com a área de Informação Geográfica abrirá muitas portas que 
possibilitarão a criação de experiências únicas que beneficiem do conhecimento do mundo à 
volta, seja simplesmente saber onde se está ou experiências mais complexas como manipular a 
representação do mundo para realçar ou alterar a “realidade” existente.  

Como Garcia-Crespo et al. argumentam que a indústria do turismo atualmente precisa de 
serviços integrados de valor agregado baseados em tecnologia, que são altamente dinâmicos e 
oferecem interatividade e entretenimento [Garcia-crespo,2009]. A Realidade Aumentada provou 
até agora ser uma tecnologia que pode fornecer aos utilizadores/turistas/clientes/cidadãos 
conteúdos e serviços muito mais personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Por 
exemplo, os guias turísticos em RA podem exibir o conteúdo a pedido, à medida que os turistas 
viajam pela cidade, explorando a paisagem urbana e os sítios [Kounavis,2012]. 
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1.2 Objetivos e contributos 

Este trabalho teve por objetivo estudar e implementar soluções que permitam realizar 
alinhamento de elementos virtuais com elementos reais, recorrendo à utilização de várias 
técnicas. Com isto em mente procedeu-se à conceção e desenvolvimento de um sistema que 
permita a fácil definição e integração de elementos virtuais de forma a facilitar a criação de 
experiências “aumentadas” que beneficiem do conhecimento da área geográfica onde o 
dispositivo se encontra. Procurou-se estudar estratégias de alinhamento adequadas para este tipo 
de aplicações, a conceção de uma solução para criar a associação de elementos virtuais aos 
objetos reais e o desenvolvimento de uma aplicação em RA para Android que permita a 
visualização destes elementos. Para este efeito procedeu-se ao desenvolvimento das seguintes 
ferramentas: 

● Uma ferramenta de configuração para a criação de experiências de RA a serem 
apresentados num dispositivo móvel. 

● Uma ferramenta para dispositivos móveis Android que permita a visualização em tempo 
real de elementos de realidade aumentada. 

Estas ferramentas foram testadas por utilizadores, com experiência na utilização de 
computadores e dispositivos móveis, que as avaliaram favoravelmente. 
 
 

1.3 Plano de trabalho 

O plano inicial para o desenvolvimento deste trabalho previa a seguinte organização: 
● De 2 Outubro a 2 Dezembro 

○ Análise do problema e levantamento de requisitos. 
○ Pesquisa de trabalhos relacionados com o problema em estudo. 
○ Familiarização com o software a usar. 
○ Escrita do relatório preliminar. 

● De 2 Dezembro a 1 Junho 
○ Conceção e concretização de várias soluções de alinhamento. 
○ Avaliação das soluções implementadas. 

● De 1 Junho a 1 Julho 
○ Escrita do relatório final. 

  
 Em virtude deste trabalho ter sido desenvolvido a par com uma atividade profissional a 
tempo inteiro, houve algum atraso em relação às datas inicialmente previstas. 
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1.4 Organização do documento 

Este documento encontra-se dividido em vários capítulos, sendo o primeiro a introdução 
do documento. 

● Capítulo 2 - Apresentação de vários conceitos importantes para a compreensão do 
trabalho desenvolvido descrito neste documento, e o trabalho relacionado com a 
exploração de ferramentas e funcionalidades existentes em aplicações de RA. 

● Capítulo 3 - Descrição dos testes efetuados com várias ferramentas existentes para o 
desenvolvimento de aplicações de RA. 

● Capítulo 4 - Apresentação de várias provas de conceito utilizando algumas das várias 
ferramentas analisadas. 

● Capítulo 5 - Descrição da implementação do sistema com base no conhecimento obtido 
nos capítulos 3 e 4. 

● Capítulo 6 - Apresentação dos testes realizados ao sistema implementados com a ajuda de 
vários voluntários. 

● Capítulo 7 - Apresentação das conclusões sobre o sistema desenvolvido e os testes 
realizados com utilizadores voluntários, bem como, de vários tópicos que podem ser 
abordados num trabalho futuro para desenvolvimento adicional deste sistema. 
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Capítulo 2. Conceitos e trabalhos relacionados 

Neste capítulo são abordados vários conceitos base, problemas e técnicas relacionadas 
com a área do trabalho desenvolvido. 

 

2.1 Realidade Aumentada 

A Realidade Aumentada é uma técnica que consiste na colocação de elementos virtuais, 
tais como por exemplo imagens, texto, vídeo, gráficos ou modelos 3D, sobre de imagens de uma 
visão do mundo real, como por exemplo imagens captadas por uma câmara, de forma a 
aumentar/alterar a perceção da realidade do ambiente à volta [Osterlund,2012]. Adicionalmente 
isto poderá tornar a informação mais interativa e facilmente manipulável de uma forma digital. 

 

2.1.1 Técnicas de alinhamento 

Para alinhar elementos virtuais sobre objetos do mundo real, é necessário identificar 
estes, a sua posição e a sua rotação em relação ao utilizador, de preferência com seis graus de 
liberdade (6DOF): três variáveis para posição (x, y e z) e três ângulos para orientação (yaw, pitch 
and roll). Além disso, é preciso que as condições do ambiente sejam adequadas, o que na maior 
parte dos casos implica uma preparação do mesmo antes de que o sistema de RA possa efetuar 
um alinhamento adequado, por exemplo, a colocação prévia de marcas fiduciais no ambiente. 
Mas mesmo assim nem todas as técnicas de alinhamento funcionam em todos os ambientes, por 
exemplo, em ambientes com pouca luminosidade. As técnicas mais comuns são o alinhamento 
óptico, por rádio, por inércia e por GPS. Determinar a orientação do utilizador em espaço 3D 
ainda é um problema complexo, sem uma solução totalmente satisfatória [Krevelen,2010]. 

 

2.1.1.1 Alinhamento óptico 

Uma abordagem comum para a estimativa com 6DOF em situações gerais é baseada na 
visão, mais especificamente no alinhamento óptico do campo de visão da câmara de forma a este 
coincidir com o do utilizador permitindo o alinhamento perfeito de objetos virtuais.  

Utilizando uma ou mais câmaras pequenas no dispositivo é possível identificar pontos de 
referência no ambiente e detectar dinamicamente o movimento relativo destes entre cada frame 
de vídeo. Com esta informação pode ser possível calcular os movimentos da câmara dentro de 
um ambiente 3D. 
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A técnica mais comum de alinhamento óptico utiliza marcadores fiduciais (figura 1), por 
exemplo imagens, texto, formas geométricas, silhuetas, objetos 3D ou díodos emissores de luz 
(LED), como pontos de referência para basear os cálculos do alinhamento [Sanches,2012]. Esta 
técnica de alinhamento óptico também pode basear-se na utilização de características naturais do 
ambiente como “guia”, o que reduz a necessidade preparação antecipadamente contudo, a análise 
de marcas naturais ainda é um pouco limitada. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de uma fotografia utilizada  (fotografia de pedras) como um marcador 
fiducial para a colocação de um objeto virtual (modelo 3D de uma chaleira) [vuforia]. 

 
 

2.1.1.2 Alinhamento por inércia 

Os acelerómetros e os giroscópios são sensores inerciais que não requerem ambientes 
preparados e permitem obter algumas informações sobre o estado atual do aparelho, como por 
exemplo, a orientação e mudanças de aceleração do mesmo. O ato de dar um passo também pode 
ser estimado, ou seja, podem funcionar como pedómetros.  

As medições temporizadas podem fornecer um método prático para estimar a posição e 
orientação, mas para minimizar erros devido à deriva, as estimativas devem ser periodicamente 
ajustadas com medidas precisas. Atualmente giroscópios e acelerómetros micro-eletromecânicos 
(MEM) já se encontram integrados em muitos aparelhos móveis, como, por exemplo, 
smartphones e tablets [Krevelen,2010]. 

 

2.1.1.3 Alinhamento por rádio 

 O método de alinhamento por rádio (Beacon) requer uma preparação prévia do ambiente 
colocando dispositivos que emitem ondas de rádio de banda ultra larga. Os chips de identificação 
de radiofrequência ativa (RFID) podem ser posicionados em locais específicos no ambiente para 
permitir calcular o posicionamento através da sua deteção. A resolução alcançável depende da 
densidade de pontos de acesso implantados na rede [Krevelen,2010].  
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2.1.1.4 Alinhamento por GPS 

O alinhamento por GPS consiste em utilizar um sensor de GPS para obter as coordenadas 
atuais aproximadas do dispositivo para o posicionamento de elementos virtuais em RA de forma 
a corresponderem com coordenadas específicas no mundo real. 

Existem vários sistemas que permitem o posicionamento por GPS, como por exemplo o 
GPS americano Navstar GPS [Getting,1993], a constelação de homólogos russos Glonass e o 
GPS Galileo de 30 satélites, lançado pela União Europeia e tornado operacional em 2010.  

Visibilidade direta de pelo menos quatro satélites já não é necessária com o GPS assistido 
(A-GPS). Uma rede mundial de servidores e estações de base permitem a transmissão de sinal, 
por exemplo, em canyons urbanos e em ambientes internos. 

 O GPS simples tem uma precisão de cerca de 10-15 metros, mas com a tecnologia de 
sistema de aumento de área extensa (WAAS) esta pode ser melhorada para 3-4 metros. Para a 
obtenção de maior precisão, os ambientes devem ser preparados com uma estação de base local 
que envia um sinal de correção de erro: o rendimento GPS diferencial tem precisão de 1-3 m, 
enquanto o GPS RTK real ou RTK pode estimar posições com precisão de centímetros. As taxas 
de atualização de sistemas de GPS comerciais, como o recetor MS750 RTK da Trimble 
aumentaram de cinco para vinte vezes por segundo e são consideradas adequadas para o 
alinhamento de movimento rápido de pessoas e objetos [Hughes,2005]. 

 

2.1.2 Problemas e desafios na RA 

Existem muitos problemas e desafios que têm de ser considerados no processo de 
planeamento e desenvolvimento de sistemas de RA. O nível de impacto destes depende 
grandemente da tarefa em questão; para algumas tarefas, a perceção parcialmente incorreta dos 
objetos virtuais pode não afetar muito a experiência, enquanto que em outras situações pode ser 
crucial a colocação precisa dos elementos virtuais. Os problemas podem ser divididos de grosso 
modo nas seguintes categorias: desfasamento na posição, distorção na profundidade e ordem dos 
objetos, visibilidade e condições do ambiente [Kruijff,2010]. 

 

2.1.2.1 Desfasamento na posição  

 O cenário e os objetos virtuais colocados podem ficar bastante distorcidos ou desfasados 
em relação ao ambiente onde têm de ser apresentados, dificultando o reconhecimento correto 
destes, a perceção de tamanho e a perceção de relacionamentos entre objetos e o seu ambiente 
[Kruijff,2010]. A figura 2 mostra um exemplo de possível desfasamento de um objeto virtual. 
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Figura 2 - Exemplo do desfasamento do um objeto virtual em relação à posição esperada. 

 
 

2.1.2.2 Distorção na profundidade e na ordem dos objetos 

A distorção na profundidade está relacionada com a distorção na posição. A interpretação 
da profundidade incorreta é um dos problemas percetuais mais comuns em aplicações RA. A 
profundidade na RA refere-se à sobreposição dos objetos virtuais aos objetos no ambiente, 
captados pela câmara, que visualmente deveriam estar à frente deles. Esses problemas impedem 
os utilizadores de verem corretamente as informações sobrepostas no mundo real [Kruijff,2010]. 
A figura 3 mostra um exemplo de desfasamento em profundidade, considerando que o objeto 
real é o retângulo vertical, para simular que o objeto virtual está atrás do objeto real, é necessário 
cortar o objeto como acontece com o objeto A. Se simplesmente se sobrepõe o objeto à imagem, 
ocorre uma distorção em profundidade em que a ordem dos objetos não está correta, como é o 
caso do objeto B. 
 
 

 
Figura 3. Exemplo de oclusão criada por elementos dos ambiente como esperado e a 

distorção visual provocada pela falta da mesma. 
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2.1.2.3 Visibilidade 

 Os utilizadores podem não conseguir visualizar o conteúdo em si na aplicação, devido a 
problemas causados principalmente pelo ecrã do dispositivo utilizado, como por exemplo 
tamanho insuficiente, reflexões e brilho, ou padrões de cores e textura que interferem com 
ambiente capturado [Kruijff,2010]. 

 

2.1.2.4 Condições do ambiente 

Muitos problemas de perceção associados à RA têm origem no ambiente. A estrutura, as 
cores ou as condições naturais do ambiente podem perturbar a forma como é capturado ou 
percebido pela câmara, criando possíveis problemas de profundidade que devem ser abordados 
[Kruijff,2010]. 
 A estrutura do ambiente pode afetar a perceção que os utilizadores têm dos objetos 
virtuais sobrepostos neles. Alguns objetos no ambiente podem facilitar a perceção de 
profundidade na cena enquanto outros podem dificultar essa perceção. Por exemplo, podem 
existir elementos no ambiente que distorçam a perceção de profundidade e podem fazer parecer 
que os objetos virtuais sobrepostos não estão colocados no sítio pretendido [Kruijff,2010]. 

Algumas cores ou a variedade de cores existentes no ambiente pode dificultar a perceção 
geral da cena e causar problemas de interpretação. Os ambientes com superfícies 
monocromáticas ou sem muita variação podem dificultar a identificação de pontos de referência 
quando capturados com menor resolução pela câmara, o que faria com que o ambiente acabe por 
parecer amorfo [Kruijff,2010]. 

 

2.2 Trabalhos relacionados 

Vários autores têm explorado técnicas adequadas para a aplicações de RA ligadas a área 
turística e cultural, a seguir são apresentados alguns exemplos. 

 
Marto et al realizaram um estudo de várias soluções disponíveis para a criação de 

aplicações para dispositivos móveis em contextos de herança cultural em ambientes exteriores. 
Pretendia-se utilizar objetos 3D e imagem 2D como marcadores, para isso analisaram as 
ferramentas Vuforia, Kudan e Wikitude. Chegaram à conclusão que, das soluções analisadas, a 
que potencialmente será mais adequada para um projeto a desenvolver é o recurso a uma imagem 
2D, gerada por computador para a aquisição de imagem e o respetivo alinhamento, com recurso 
à ferramenta Vuforia [Marto,2017]. 
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DinofelisAR é um protótipo de demonstração, que utiliza a ferramenta Vuforia, com o 

objetivo de utilizar o reconhecimento de objetos reais como pontos de referência para sobrepor 
modelos 3D virtuais. Concluiu-se que esta ferramenta consegue fazer um reconhecimento e 
alinhamento dos objetos reais com bastante sucesso, mas tem algumas limitações relativamente 
ao tamanho que os mesmos podem ter e também sobre as condições de luminosidade favoráveis 
[Marto,2017a]. Esta análise das capacidades da ferramenta Vuforia mostra que esta poderá 
potencialmente ser utilizada, dentro do contexto turístico, para “agarrar” conteúdos virtuais a 
elementos mais complexos como, por exemplos, estátuas ou monumentos. 

 
Existe um interesse crescente em explorar a informação com referência geográfica no 

contexto espacial mas existe o problema de os dados geográficos não estarem otimizados para a 
visualização em função do utilizadores que se movem em espaço 3D a inspecionar os dados no 
local. Por isso são requeridas técnicas de visualização especializadas para resolver esses 
problemas. Foram apresentadas algumas formas de apresentar dados de forma a melhorar a 
interação com os ambientes reais, como por exemplo, alinhar a informação com as fachadas dos 
edifícios ou ocultar informação de pontos que estão ocultos por objetos mais próximos 
[Zollmann,2016]. 

 
Nóbrega et al descrevem uma metodologia para a prototipagem rápida de aplicações e 

jogos para dispositivos móveis dedicados ao turismo urbano através da apresentação de 
narrativas na aplicação de forma a guiar os utilizadores. Chegaram à conclusão que a inclusão de 
informação, jogos e desafios associados à localização atual ajuda a manter os utilizadores 
interessados na aplicação. Contudo este tipo de aplicações pode apresentar muita informação 
adicional dando uso a serviços baseados em localização, outras APIs e conteúdos vindo das rede 
sociais social para poder melhorar o nível de interatividade e o tempo de vida da aplicação 
[Nobrega,2017]. Este trabalho apresenta algumas formas de gerar e manter o interesse dos 
utilizadores na aplicação que poderão ser utilizadas no seu desenho. 

 
A aplicação RA “Quinta da Regaleira 4.0” destina-se a guiar e a apresentar conteúdos 

interativos aos visitantes da Quinta da Regaleira, em Sintra [regaleira]. Experimentou-se esta 
aplicação na pesquisa sobre a utilização de RA na área de turismo. A aplicação em si é só uma 
base e é necessário descarregar os percursos desejados depois de iniciar a aplicação, o que 
permite que estes estejam disponíveis de forma offline no dispositivo. Na figura 4 mostra-se a 
interface para a seleção  do percurso. 
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Figura 4 - Percursos disponíveis na aplicação da Quinta da Regaleira 4.0. 

 
 

 Para cada um dos percursos a aplicação apresenta um mapa da Quinta com o caminho a 
ser seguido e assim que o utilizador estiver perto de um dos vários pontos de interesse este será 
notificado que existe uma apresentação de informação relevante em RA. No início da 
apresentação é pedido ao utilizador que alinhe uma imagem transparente (ver figura 5-A) com o 
elemento correspondente no mundo real (ver figura 5-B) de forma a que o conteúdo apresentado 
coincida (ver figura 6). 
 

  
(A) (B) 

Figura 5 - Representação da forma como a aplicação da Quinta da Regaleira efetua o 
alinhamento de elementos virtuais sobre o mundo real.  
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Figura 6 - Exemplo dos elementos de RA apresentados sobre a imagem do mundo real. 

 
 
A maior parte dos conteúdos de RA apresentados foram vídeos com atores representar 

vários papéis a contar histórias relevantes ao local. Há também vídeos com alguns modelos 3D 
ou animações com reprodução digital de elementos pintados em azulejos.  

Os vários testes efetuados no local levam à conclusão de que o alinhamento inicial 
proporciona a direção inicial e a partir de aí o resto do alinhamento é feito com base no 
giroscópio do dispositivo. 

 

2.3 Conclusão 

Este capítulo fez uma introdução a vários conceitos importantes para a compreensão do 
mundo que é a RA. Foram exibidos vários problemas e desafios associados com aplicações que 
lidem com RA e foram apresentados vários trabalhos relacionados. 

No próximo capítulo serão exploradas várias ferramentas disponíveis para a criação de 
aplicações de RA.  
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Capítulo 3. Exploração de ferramentas para RA 

Atualmente existem várias opções disponíveis para a criação de aplicações de Realidade 
Aumentada, cada uma com vantagens e desvantagens próprias, mas no contexto deste trabalho só 
serão analisadas opções com suporte para dispositivos móveis.  

Durante a exploração das ferramentas disponíveis para a criação foi escolhida a utilização 
da plataforma Unity3D como base, visto que grande parte das ferramentas de RA analisadas 
terem suporte e compatibilidade com esta plataforma, e a mesma oferecer uma camada de 
abstração que permite lidar com as várias ferramentas de uma forma mais uniforme.  

Neste capítulo é apresentado um pequeno resumo das ferramentas mais relevantes 
encontradas na altura da escrita deste documento.  

 

3.1 Unity3D 

Unity3D é uma plataforma que permite a fácil criação de aplicações com componentes 
tanto 2D como 3D, e oferece uma abstração do sistema em que a aplicação irá correr, o que 
permite com que o mesmo código possa correr em dispositivos diferente, como por exemplo, 
computadores com Windows e dispositivos móveis com Android ou IOS, com poucas alterações 
[unity]. Adicionalmente esta plataforma tem um grande suporte de terceiros, na forma de 
plugins, que estendem as suas funcionalidades base.  

No contexto deste trabalho, todas as ferramentas mencionada neste capítulo têm 
disponíveis plugins de integração com esta plataforma. A maior parte destas ferramentas 
simulam o espaço e as dimensões do mundo real no espaço virtual, nas proporções de um metro 
(espaço real) para uma unidade (espaço virtual), ou seja as dimensões virtuais já estão ajustadas 
ao mundo real (ver figura 7), o que facilita muito o trabalho da representação de elemento 
virtuais nas posições corretas no mundo real.   
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Figura 7 - Representação da passagem das dimensões do mundo real 

para o mundo virtual do Unity. 
 
 

O Unity foi utilizado como base e ponto de partida para vários testes e desenvolvimento 
feito para este trabalho. Os vários testes começam pela criação de um novo projeto e a 
importação do kit de desenvolvimento de software (SDK) da ferramenta que vai ser testada. Em 
muito casos os SDK fornecem um ambiente de demonstração de algumas das suas 
funcionalidades. 

 

3.2 Vuforia 

O Vuforia é um SDK focado em RA que utiliza técnicas de alinhamento óptico para 
reconhecer e rastrear em tempo real vários tipos de marcadores, como por exemplo imagens 2D 
(marcas fiduciais), texto, formas geométricas simples (cubos, cilindros, planos) e objetos 3D 
previamente digitalizados através da aplicação para telemóvel. Com este alinhamento é possível 
alinhar objetos virtuais com a posição e orientação de marcadores específicos de forma a parecer 
que estes fazem parte do mundo real [vuforia].  

O Vuforia SDK também oferece mais algumas funcionalidades interessantes como, por 
exemplo, o “alinhamento estendido” para continuar a fazer alinhamento mesmo que os 
marcadores saiam temporariamente da visão da câmara; reconhecimento de marcadores através 
de uma base de dados (BD) e de serviços online de forma a libertar recursos do lado da aplicação 
do cliente; marcadores complexos chamados “VuMarks” que permitem codificar informação 
dentro da imagem em si, de forma parecida a QR codes ou códigos de barras; a definição 
dinâmica de novos marcadores a partir de fotografias tiradas durante a execução da aplicação 
[vuforia]. 

Foram feitos vários testes com o SDK do Vuforia de forma a verificar as capacidades e 
limitações do mesmo. Para começar foi necessário definir algumas imagens como alvos para os 
marcadores através da ferramenta online do vuforia. Ao fazer upload de uma imagem, a 
ferramenta online retira as cores da mesma para facilitar a análise, identifica partes que possa 
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utilizar como referência para fazer o alinhamento e gera uma classificação de zero a cinco 
estrelas, sendo cinco a melhor pontuação, para identificar a qualidade da imagem como alvo de 
alinhamento para a ferramenta (ver figura 8). 

 
 

  
(A) (B) 

Figura 8 - Exemplo de uma imagem (A) avaliada pela ferramenta online do Vuforia. A imagem 
B mostra os pontos de referência identificados (as cruzes amarelas) e a classificação atribuída 

pela ferramenta. 
 

 
Assim que o utilizador acabar de definir os alvos desejados, a ferramenta online do 

Vuforia gera uma BD com todos os alvos e disponibiliza-a para download.  Depois de importar a 
BD para o projeto na plataforma Unity3D os alvos ficarão disponíveis para serem utilizados. Os 
alvos de imagem são representados como planos com as imagens dos alvos, aos quais podem ser 
associados outros elementos que serão apresentados quando o alvo aparecer no ecrã do 
dispositivo (ver figura 9). 

 
 

 
Figura 9 - Exemplos de imagens definidas como alvos e os elementos associados. 
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Com os alvos configurados procedeu-se ao teste do alinhamento em várias condições e chegou-
se às seguintes conclusões: 

1. A câmara precisa de ter uma visão de aproximadamente 50% do alvo (podendo variar 
dependendo da densidade de pontos de referência identificados e da sua distribuição na 
imagem utilizada) e com um ângulo de visão superior a aproximadamente 30º para o 
reconhecer. Se posteriormente perder de vista o alvo, é possível continuar com o 
alinhamento temporariamente utilizando os restantes elementos visíveis no ambiente. 

2. O reconhecimento de ambientes tridimensionais funciona relativamente bem (ver figura 

8 e figura 10) mas é afetado negativamente por condições luminosas diferentes das 
utilizadas na captura da imagem, especialmente as sombras causadas por diferente 
ângulos de iluminação, como por exemplo sombras causadas pela luz do sol a diferentes 
horas do dia. 

3. O tamanho da imagem no mundo real utilizada como alvo afecta a distância a que esta 
consegue ser detectada, sendo que quanto maior for mais longe consegue ser identificada. 

4. O reconhecimento de modelos 3D está limitado a objetos com um tamanho relativamente 
pequeno, por exemplo objetos em cima de uma mesa. 
 
 

 

Figura 10 - Testes do reconhecimento de imagens do Vuforia em ambientes 3D. 
O retângulo branco representa a área da fotografia utilizada como alvo. 

 
 

Alguma notas extra sobre o SDK na altura dos testes efetuados: 
1. A criação de alvos está completamente dependente das ferramentas online do Vuforia. 
2. A modificação dos alvos requer um download completo da BD. 
3. Na altura de escrita deste documento, a documentação disponível estava muito 

incompleta e desatualizada. 
 

3.3 Kudan 

O Kudan é um SDK focado em RA que permite que aplicações móveis reconheçam e 
rastreiem ambientes físicos em tempo real, utilizando hardware encontrado em quase todos os 
smartphones. Este mecanismo permite fazer alinhamento de grandes quantidades de marcadores 
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de imagens em simultâneo e também permite fazer mapeamento e alinhamento do ambiente sem 
necessidade de marcadores pré definidos pelo utilizador, utilizando principalmente elementos do 
ambiente para se guiar (SLAM) [kudan]. 

O SDK do Kudan inclui uma cena de exemplo para testar o reconhecimento de imagens. 
Com esta ferramenta é mais difícil manter um alinhamento estável, mesmo com pouco 
movimento da câmara, do que com o Vuforia. Infelizmente verificou-se rapidamente que a 
versão do SDK testada era instável, visto terem ocorrido problemas com o reconhecimento das 
imagens de teste que causaram o encerramento repentino da aplicação Unity3D múltiplas vezes. 
Ao investigar mais a fundo tornou-se evidente que estes problemas eram comuns a muitos 
utilizadores, o que levou a que fosse decidido parar os testes do Kudan enquanto estes problemas 
não fossem resolvidos. 

 
 

 
Figura 11 - Cena de testes do Kudan incluída no SDK. 

 
 

3.4 ARCore 

O ARCore é uma ferramenta grátis para criar aplicações de realidade aumentada apenas 
para Android que permite fazer alinhamento do ambiente sem marcadores de uma forma precisa 
e rápida, mesmo em movimento. Consegue identificar a posição e movimento do dispositivo em 
relação ao ambiente capturado pela câmara, identificar superfícies horizontais planas e fazer uma 
estimação da luminosidade do ambiente para aplicar aos elementos virtuais de forma a estes se 
integrarem melhor no ambiente. [arcore] 

Na altura de escrita deste documento o ARCore encontra-se disponível num número 
reduzidos de dispositivos móveis topo de gama, o que poderá limitar a utilização de aplicações 
que dependam dele por um público em geral. 

O SDK do ARCore inclui uma cena de exemplo que mostra as funcionalidade básicas da 
ferramenta. Ao executar a cena no dispositivo Android foi possível começar a identificação dos 
ponto de referência no ambiente, representados como pontos azuis no ecrã. Depois de uns 
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segundos o sistema identificou algumas superfícies planas horizontais no ambiente, 
representando-as com uma textura e uma cor aleatória (ver a grelha amarela na figura 12). Ao 
tocar no ecrã por cima de uma superfície identificada o sistema faz um teste de colisão com a 
malha criada da superfície e é colocado um modelo 3D da mascote do sistema operativo Android 
(ver figura 12) no ponto encontrado. 

 
 

 
 figura 12 - Reconhecimento de superfícies planas pelo ARCore. 

 
 

Para testar a precisão do alinhamento do ARcore com a câmara em movimento foi 
preparada uma cena em Unity com uma grelha de cubos brancos, com uma distância de uma 
unidade (um metro no mundo real, ver figura 7 como referência de escala) entre eles. Alguns dos 
pontos têm numeração para facilitar a perceção das distâncias. Adicionalmente foi colocado um 
modelo 3D de um humanoide como referência adicional. Esta cena foi testada em vários 
ambientes (ver figura 13) e chegou-se à conclusão de que o alinhamento do ARCore é bastante 
preciso em espaços abertos, mesmo com o dispositivo em movimentação rápida, mas em espaços 
mais apertados, com superfícies com poucos pontos de referência (por exemplo paredes com 
cores uniformes e sem decorações) ou com pouca iluminação fazem com que o alinhamento seja 
perdido temporariamente e este possa ser retomado num ponto ou orientação diferente, causando 
uma dessincronização entre o ambiente virtual e o real. Também foi detectado que superfícies 
com leves inclinações são incorretamente identificadas como superfícies completamente 
horizontais o que pode causar erros com os cálculos de altura. No entanto, nas escadas são 
corretamente identificadas as mudanças de altura (ver figura 13 - C). 
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(A) (B) (C) 

Figura 13 - Teste de alinhamento do ARCore em escadas interiores. As figuras A, B e C 
mostram o alinhamento feito em vários níveis nas escadas. 

 
 
Alguma notas extra sobre o SDK na altura dos testes efetuados: 

1. Requer dispositivos Android com a versão 7 (Nougat) ou superior, na altura da escrita 
deste documento, só se encontram disponível em 20,9% dos dispositivos Android no 
mercado [android-distribution]. 

2. Atualmente suporta poucos modelos de dispositivos, mas no futuro está previsto serem 
adicionados mais. 

3. A estimação da luminosidade só funciona bem com fundos claros, isto é, interpreta cores 
escuras como tendo pouca iluminação. 

4. A identificação de superfícies pela ferramenta não é muito precisa, tanto na forma como 
na posição, podendo apenas serem consideradas como aproximações ou estimativas da 
realidade. 

5. A orientação do alinhamento é feita com base nas posições iniciais das câmaras, não 
tendo nenhuma noção da posição ou orientação no mundo real. Ou seja, sozinho não tem 
suporte para a implementação de alinhamento com base em coordenadas geográficas. 

 

3.5 Wikitude 

O Wikitude é um SDK que permite fazer alinhamento instantâneo (SLAM), 
reconhecimento de múltiplos marcadores de imagens a “longa distância” e de modelos 3D, 
reconhecimentos estendido e reconhecimento baseado em localização (GPS) [wikitude]. 
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O wikitude requer que seja utilizada uma chave para a validação da licença antes de se 
poder utilizar a ferramenta mas infelizmente, até a finalização do período de testes neste 
trabalho, não foi possível obter uma chave de licença de educação para o testar, devido a 
problemas com o sistema de requisitos do wikitude. 
 
Algumas notas extra sobre o SDK na altura dos testes efetuados: 

1. As licenças comerciais são consideravelmente mais caras do que as outras ferramenta 
analisadas. 

2. Algumas funcionalidades estão limitadas em dispositivos móveis. 
3. O SDK para Unity não disponibiliza da funcionalidade de geolocalização. 

 

3.6 ARToolKit 

O ARToolKit é um SDK open-source grátis que permite fazer alinhamento em tempo 
real de imagens simples constituídas por um fundo branco com uma imagem preta e limitados 
por um rebordo preto, tal como pode ser visto na figura 14 [artoolkit]. 

 

 
Figura 14 - Exemplo dos requisitos para a criação de  

um marcador para o ARToolKit [artoolkit]. 
 

 

O SDK do ARToolKit vem acompanhado de vários exemplos de como utilizar as suas 
capacidades de reconhecimento e alinhamento, por exemplo utilizando um dispositivo com uma 
ou mais câmaras, fazer reconhecimento de múltiplos marcadores (ver figura 15) e colocação de 
objetos 3D sobre o marcadores. 
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Figura 15 - Exemplo de uma cena para reconhecimento de  

múltiplos marcadores no ARToolKit. 
 
 

Com os alvos configurados procedeu-se ao teste do alinhamento em várias condições e chegou-
se às seguintes conclusões: 

1. O ARToolKit utiliza um tipo específico de imagens como marcadores (ver figura 14). 
2. A câmara precisa de visão completa do marcador para funcionar, qualquer  obstrução 

interfere com o alinhamento. 
3. As condições luminosas parecem afetar bastante o reconhecimento, visto que não só a 

baixa luminosidade interfere mas também reflexos na imagem do marcador podem ser 
obstruções para o reconhecimento.  

4. O alinhamento dos marcadores parece ter um intervalo de refrescamento percetível, visto 
que os objetos sobrepostos nos marcadores não têm um movimento fluido, sendo 
atualizados “aos soluços”. 

 
Na altura dos testes efetuados foi identificado que este SDK tem capacidades muito mais 

limitadas do que as outra ferramentas testadas, estando muito restringido ao alinhamento de 
certos tipos de imagens como marcadores e a condições de funcionamento muito controladas. 

 

3.7 ARKit 

O ARKit é uma plataforma grátis para criar aplicações de realidade aumentada para IOS 
10, que permite fazer alinhamento do ambiente sem marcadores de uma forma precisa e rápida, 
mesmo em movimento. Consegue perceber a sua posição em relação ao ambiente, identificar 
superfícies horizontais planas, fazer uma estimação da luminosidade do ambiente para aplicar 
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aos elementos virtuais de forma a estes se integrarem melhor no ambiente, e fazer alinhamento 
facial [arkit]. 

Devido à falta de um equipamento compatível (iPhone) não foi possível efetuar testes 
com esta ferramenta. 

 
 

 3.8 EasyAR 

O EasyAR é um SDK gratuito que permite fazer alinhamento por imagens, objetos 3D, 
QR Code e utilizando pontos de referência no ambiente (SLAM). Este SDK tem duas licenças, a 
versão gratuita tem a maior parte das funcionalidades disponíveis, com a exceção do 
reconhecimento de objetos 3D, SLAM e reconhecimento simultâneo de vários tipos de alvos, 
que se encontram na licença paga [easyar]. 

Foram realizados vários testes com o SDK do EasyAR de forma a verificar as 
capacidades e limitações do mesmo. Para marcadores de teste foram utilizadas algumas imagens, 
incluídas como exemplos no SDK. A figura 16-A mostra dois objetos tridimensionais 
sobrepostos a uma marca no Unity3D. A figura 16-B mostra um dos objetos no mundo real, 
alinhado com uma imagem apresentada no ecrã de um telemóvel. Verificou-se que o SDK 
consegue efetuar um reconhecimento e alinhamento de marcadores com bastante sucesso mas é 
necessário que o alvos ocupem boa parte da área observada pela câmara para iniciar este 
processo, sendo possível depois diminuir esta área (afastar a câmara) e manter o alinhamento. 

 
 

  
(A) (B) 

Figura 16 - Exemplo da configuração de marcadores dentro do Unity3D (A)  
e o respetivo reconhecimento no mundo real (B). 

 
 

O EasyAR também possui capacidades de efetuar alinhamento com base no ambiente 
(SLAM) mas nos testes efetuados em vários ambientes verificou-se que o alinhamento é muito 
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instável, mesmo com movimentos suaves da câmara os objetos tremem muito e rapidamente 
sofrem um desvio muito significativo da sua posição esperada (ver figura 17).     

 
 

 
Figura 17 - Exemplo de um cubo virtual a ser alinhado pelo EasyAR  

com base na imagem capturada pela câmara (SLAM). 
 

 
Alguma notas extra sobre o SDK na altura dos testes efetuados: 

1. Em termos de código o EasyAR é muito fácil de utilizar, é completamente offline e a 
maior parte das funcionalidades são requerem a compra de uma licença. 

2. O alinhamento de imagens não é tão fluido como no Vuforia e tende a sofrer de alguns 
tremores em certa condições mas é relativamente preciso. 

 
 

3.9 Tabelas de comparação entre as ferramentas  

A tabela 1 apresenta um sumário das principais formas de reconhecimento e alinhamento 
das várias ferramentas analisadas e a tabela 2 o sumário do suporte das várias ferramentas para 
ambientes de dispositivos. 
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Formas 

geométricas 
simples 

Imagens SLAM GPS Texto 
Objetos 

3D 

Continuação do 
alinhamento de objetos 
fora da visão da câmara 

Vuforia X X X  X X X 

Kudan X X X     

Wikitude X X  X  X X 

ARToolKit  X      

ARCore   X     

ARKit   X     

EasyAR X X X   X  

Tabela 1 - Sumário das principais formas de reconhecimento e  
alinhamento das várias ferramentas analisadas. 

 
 

 Android IOS Windows 

Vuforia X X X 

Kudan X X X 

Wikitude X X X 

ARToolKit X X X 

ARCore X   

ARKit  X  

EasyAR X X X 

Tabela 2 - Sumário do suporte das várias ferramentas para ambientes de dispositivos. 
 
 
 

Na tabela 1 podemos verificar que cada uma das ferramentas avaliadas tem as suas 
vantagens e desvantagens, mas a que permite um maior leque de possibilidades é o Vuforia, 
seguido de perto pelo EasyAR e o Wikitude. Por contrapartida o ARCore é muito mais focado 
numa única abordagem, SLAM, e funciona só no sistema Android mas a qualidade do que 
oferece é excecional (o ARKit também parece ter um desempenho semelhante, com base em 
vários exemplos criados pela comunidade de utilizadores do ARKit, mas não foi possível testar 
isto).  
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Na tabela 2 podemos verificar que as várias ferramentas testadas oferecem bastante 
compatibilidade com vários ambientes de dispositivos, com a exceção do ARCore e do ARkit, 
que são específicos a um ambiente cada. 

 

3.10 Conclusões 

Com base nos problemas/desafios identificados e nos testes efetuados conclui-se que, das 
ferramentas analisadas, as mais adequadas para alcançar os objetivos deste trabalho são a 
combinação do ARCore e do EasyAR com o Unity3D. Estas ferramentas em conjunto permitem 
fazer um alinhamento do mundo sem marcadores preparados (ARCore) para a navegação geral, e 
o alinhamento de marcadores preparados para a identificação de elementos específicos 
(EasyAR).  

O Vuforia também foi considerado mas a necessidade da utilização da sua ferramenta 
online para a criação de marcadores provou-se uma limitação incompatível com os objetivos 
deste trabalho. 

A junção do ARCore e do EasyAR também traz os seus próprios desafios que têm de ser 
explorados mais a fundo para garantir o funcionamento esperado, visto estas ferramentas não 
terem sido criadas para funcionar em conjunto. 

Adicionalmente será necessário implementar uma forma de orientar estas ferramentas 
para funcionarem num contexto geográfico (i.e. com coordenadas geográficas específicas). 

No próximo capítulo será descrita a criação de uma aplicação de teste, na qual são 
exploradas mais a fundo as ferramentas do EasyAR, ARCore e Unity3D de forma a avaliar 
melhor as suas capacidades e flexibilidade para a criação de aplicações de RA, e também as 
capacidade nativas do sistema Android para esta efeito.  
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Capítulo 4. Aplicação de teste 

Na sequência dos testes efetuados com as várias ferramentas de RA, descritas no capítulo 

3, utilizando os exemplos que estas oferecem, selecionou-se o ARCore e o EasyAR para 
prosseguir com testes mais aprofundados. Para este efeito foram escolhidos vários objetivos 
típicos que poderiam ser requeridos por uma aplicação de RA: 

 
Alinhamento 

1. Alinhamento unicamente a partir das ferramentas disponíveis nativamente pelo 
dispositivo móvel. 

2. Alinhamento inicial assistido para o caso anterior. 
3. Alinhamento por marcadores de imagens. 
4. Alinhamento sem marcadores de imagem. 

 
Elementos RA  

1. Apresentação de imagens em RA. 
2. Apresentação de vídeos  em RA. 
3. Apresentação de texto em RA.  
4. Apresentação de conteúdo 3D em RA. 

 
Vários dos objetivos referidos previamente foram combinados nos seguintes casos de 

teste (ver secções 4.2, 4.3 e 4.4). 
 

4.1 Condições de teste 

Antes de avançar com a descrição dos vários testes é necessário apresentar a forma como 
estes foram organizados internamente no Unity3D. Cada um dos testes foi separado em “cenas” 
(ambientes do Unity3D que pode conter os vários objetos, configurações e scripts de forma 
independente), sendo assim mais fácil alternar entre os vários testes. A figura 18 apresenta o 
ecrã principal da aplicação, sendo que cada um dos botões redireciona o utilizador para a cena do 
teste correspondente. 
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Figura 18 - Ecrã principal da aplicação criada para os testes. 

 
Dentro das várias cenas utilizadas como exemplos temos alguns elementos em comum: 

1. A câmara virtual que capta o que será apresentado no ecrã do dispositivo. 
2. Um plano 2D alinhado com a câmara onde é apresentado o vídeo proveniente da câmara 

real do dispositivo. 
3. Elementos virtuais que serão sobrepostos no vídeo da câmara real. 

 
A combinação destes três elementos cria a ilusão de que existem elementos virtuais no 

mundo real. Na figura 19-A é apresentado um exemplo onde os três componentes se encontram 
alinhados e na figura 19-B é apresentado o que a câmara virtual vê e, por consequência, o que 
será apresentado no ecrã dispositivo. 
 

  
(A) (B) 

Figura 19 - Exemplo dos componentes base utilizados para a criação da experiência 
de  RA em Unity3D (A) e do resultado final no dispositivo (B). 
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O principal desafio está em alinhar o conteúdo virtual com o que é apresentado pelo 
vídeo da câmara real, para isso os diferentes exemplos têm várias abordagens que serão 
apresentadas nas próximas secções. 

 

4.2 Puro Android 

Para comparação foram criados alguns exemplos que utilizem unicamente as capacidades 
disponíveis em muitos dos dispositivos móveis Android existente do mercado hoje em dia, como 
uma forma de RA com requisitos relativamente baixos por parte do hardware do dispositivo. 

 

4.2.1 Alinhamento de um modelo 3D só com a utilização do Giroscópio do 

dispositivo 

O objetivo deste teste é a colocação de um modelo 3D em RA no mundo recorrendo 
apenas ao giroscópio do dispositivo. Para este efeito foi obtido um modelo 3D grátis na loja de 
Unity3D [kohaku-chan] para ser alinhado com o mundo. 

O giroscópio do dispositivo indica qual é a sua inclinação atual. Internamente esta 
informação é dada segundo rotações em torno dos eixos xx, yy e zz (ver figura 20). 

 
 

 
Figura 20 - Orientação dos eixos xx, yy e zz positivos  

para um dispositivo Android típico. [giroscópio] 
 
 

Para este teste foi colocada a câmara virtual, o modelo 3D e a imagem da câmara real 
dentro de uma cena em Unity3D (ver figura 19) e foi criado um script que recebe a informação 
vinda do giroscópio e aplica estas rotações à câmara virtual de forma a acompanhar o movimento 
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real do dispositivo. Visto que em Unity3D a informação do giroscópio vem alinhada com o norte 
magnético, o modelo 3D fica alinhado com o norte, ou seja, o utilizador tem de orientar o seu 
dispositivo móvel na direção do norte para poder ver o modelo 3D. 

 
 

  
(A) (B) 

Figura 21 - Modelo 3D alinhado com base no giroscópio do 
dispositivo. 

 
 
Notas sobre esta abordagem: 

1. O elemento virtual fica sempre posicionado da mesma forma em relação à câmara (no 
caso do teste está sempre a norte da câmara) mas as rotações da câmara são bem 
aplicadas. 

2. Mudanças na posição física do dispositivo não são tomadas em conta, ou seja, o elemento 
virtual está sempre posicionado à mesma distância da câmara. 

 

4.2.2 Alinhamento inicial assistido por uma imagem de guia 

O objetivo deste teste é resolver alguns dos problemas encontrados no teste anterior, 
nomeadamente o posicionamento inicial do elemento virtual em relação à câmara. Para este 
efeito tentou-se replicar parcialmente o sistema utilizado pela aplicação “Quinta da Regaleira 
4.0” (ver secção 2.2 Trabalhos relacionados). 
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(A) (B) 

Figura 22  - Exemplo de alinhamento assistido por imagem.  
 
 

A ideia básica desta implementação é ter uma imagem fixa semitransparente na câmara 
que serve de guia para o utilizador perceber onde será colocado o elemento virtual (ver figura 

22-A). Assim que o utilizador carrega no botão “alinhar” é obtida, a partir do giroscópio, a 
rotação atual do dispositivo e é colocado o elemento virtual a uma pequena distância à frente da 
câmara, orientado de forma a estar virado para a câmara (ver figura 22-B), a partir deste 
momento o utilizador poderá reorientar o dispositivo e o objeto virtual continuará alinhado onde 
o utilizador o colocou. A figura 23 apresenta este alinhamento do elemento virtual a acontecer 
dentro do Unity3D. 

 
 

  
(A) (B) 

Figura 23 - Exemplo do objeto virtual a ser colocado de forma diferente com 
base na orientação da câmara no instante de alinhamento. 
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Notas sobre esta abordagem: 
1. Resolve o problema da orientação do exemplo descrito na secção 4.2.1, visto que permite 

escolher o alinhamento inicial do elemento virtual. 
2. Poderia facilmente ser adicionado um sistema para controlar a distância entre o elemento 

virtual e a câmara virtual. 
3. O elemento virtual mantém-se sempre à mesma distância da câmara, não tendo por isso 

em atenção as deslocações físicas do dispositivo. 
 
 

4.3 EasyAR 

4.3.1 Alinhamento com base em marcadores de imagens 

O objetivo deste teste é a utilização de algumas das capacidades do EasyAR para alinhar 
elementos com o mundo real, previamente foi testada a capacidade desta ferramenta para o 
alinhamento de modelos 3D (ver secção 3.8 EasyAR). Desta vez decidiu-se testar o alinhamento 
de vídeo com base em marcadores, para este efeito foi obtido um vídeo de utilização gratuita 
[chicken-video]. 

De forma similar aos outros exemplos, foi criada uma nova cena com uma câmara virtual 
e um plano que mostra a imagem da câmara do dispositivo. Adicionalmente foi incluído um 
objeto próprio do EasyAR chamado “ImageTarget”, que representa no mundo virtual a imagem 
que será utilizada como marcador. A este objeto foi adicionado um reprodutor de vídeo do 
Unity3D para mostrar o vídeo que foi obtido previamente (ver figura 24), desta forma o vídeo 
seguirá a posição e orientação do “ImageTarget” (ver figura 25).  

 
 

 
Figura 24 - Exemplo da associação de um ImageTarget do EasyAR 

com o reprodutor de vídeo do Unity3D. 
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(A) (B) 

Figura 25 - Imagem utilizada como alvo (A) e vídeo alinhado 
com a imagem de alvo (B). 

 
 

A diferença entre esta forma de alinhamento e a que foi discutida previamente no capítulo 
4.2 Puro Android é que o EasyAR analisa o vídeo obtido pela câmara do dispositivo, à procura 
da imagem que foi definida, e tenta alinhar o ImageTarget virtual de forma a que coincida com o 
marcador da imagem da câmara do dispositivo. Isto é feito através da alteração da rotação e 
posição da câmara e do plano de fundo, de forma a tentar manter a imagem captada pela câmara 
na mesma posição (ver  figura 26). 

 
 

  
(A) (B) 

Figura 26 - Alinhamento interno feito pelo EasyAR, em dois instantes diferentes,  
com base na imagem do marcador captada pela câmara real. 

 
 
Notas sobre esta abordagem: 

1. Esta abordagem resolve os problemas de orientação e posicionamento do objeto virtual 
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relativamente ao objeto real (neste caso o “ImageTarget”) que ocorriam nos exemplos da 
secção 4.2 Puro Android. Contudo, requerem um processamento maior por parte do 
hardware do dispositivo. 

2. O alinhamento só funciona quando a maior parte da imagem alvo está a ser captada pela 
câmara do dispositivo. 

 
 

4.4 ARCore 

4.4.1 Colocação de modelos que caminham pelo ambiente 

O objetivo deste teste é a utilização de algumas das capacidades do ARCore para alinhar 
elementos. Previamente foi testada a capacidade desta ferramenta para o alinhamento de modelos 
3D (ver secção 3.4 ARCore). Desta vez decidiu-se testar o alinhamento de modelos 3D e 
simulação de navegação dos mesmos no ambiente. 

Como ponto de partida foi utilizado o teste de exemplo na secção 3.4 ARCore, e foram 
feitas modificações de forma a colocar vários modelos 3D de humanoides [kohaku-chan] em vez 
do modelo 3D da mascote do Android. Foi adicionado um script aos modelos 3D para fazer com 
que estes começassem imediatamente a deslocar-se na direção da câmara virtual e a executar 
uma animação de forma a simular que o humanoide está a caminhar na direção da câmara.  

 
 

 
Figura 27 - Exemplo de modelos 3D a “caminhar” na direção da câmara. 
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O script em si é muito simples, só faz com que o modelo altere a suas coordenadas nos 
eixos dos xx e dos zz (plano horizontal) de forma a aproximar-se da posição da câmara sem 
alterar o valor do eixo dos yy (altura). Num ambiente sem mudanças de altura o efeito é 
suficiente para uma simulação de navegação mas não utiliza verdadeiramente informação do 
ambiente para o mesmo. Isto faz com que o modelo possa parecer que está a voar se as condições 
do ambiente mudarem. Como prova de conceito funciona mas, em princípio, seria possível 
implementar uma solução que utilizasse a informação dos planos encontrados pelo ARCore 
como superfícies para o modelo se deslocar e dessa forma produzir uma simulação mais realista. 

 

4.4.2 Colocação de vídeo transparente 

O objetivo deste teste é a utilização de algumas das capacidades do ARCore para alinhar 
elementos. Previamente foi testada a capacidade desta ferramenta para o alinhamento de modelos 
3D (ver secção 3.4 ARCore), desta vez decidiu-se testar o alinhamento de vídeo com fundo 
transparente no ambiente. 

Tal como no teste anterior, foi utilizado o teste de exemplo na secção 3.4 ARCore, e 
foram feitas modificações de forma a colocar um plano 2D com um vídeo em vez do modelos 
3D da mascote do Android.  
 Para obter vídeos com fundos transparentes foi utilizada a técnica de “chroma key”, que 
consiste na seleção de pixéis de uma cor, ou com tons dessa cor muito próximos, e alterar o valor 
do alfa deles de forma a torná-los transparentes, de forma a que a imagem possa ser facilmente 
sobreposta noutra imagem [Chaplin,1993]. 

Foi escolhido um vídeo de utilização gratuita [green-screen-video] com fundo verde, foi 
utilizado um shader do Unity para aplicar a técnica de chroma key em todos os frames do vídeo 
em tempo real e foi utilizado o componente de reprodução de vídeo Unity para apresentar este 
video alterado num plano 2D. Ao carregar no ecrã na aplicação é colocada uma instância deste 
plano 2D com o vídeo de forma a estar de frente para a câmara e a reprodução do vídeo é 
iniciada automaticamente (ver figura 28). 
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(A) (B) 

Figura 28 - Vídeo transparente a ser sobreposto no mundo real com linha branca representa os 
contornos do vídeo (A) e múltiplas instâncias do vídeo a serem colocadas em simultâneo (B). 

 

4.4.3 Colocação de texto proveniente da internet 

O objetivo deste teste é a utilização de algumas das capacidades do ARCore para alinhar 
elementos. Previamente foi testada a capacidade desta ferramenta para o alinhamento de modelos 
3D (ver o secção 3.4 ARCore), desta vez se decidiu testar o alinhamento de texto no ambiente. 

Tal como no teste anterior, foi utilizado o teste de exemplo na secção 3.4 ARCore, e 
foram feitas modificações de forma a colocar um plano 2D com texto em vez do modelos 3D da 
mascote do Android. Em vez de utilizar um texto estático foi utilizado um serviço REST grátis 
que permite obter citações aleatória [random_quote]. Cada vez que o utilizador toca no ecrã, num 
ponto correspondente a uma superfície detectada, é obtida uma nova citação e é colocada no 
mundo, no ponto do toque, virada de frente para a câmara (ver figura 29). 

 
 

 
Figura 29 - Exemplo de texto colocado em RA. 
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4.5 Conclusão 

Após a implementação dos vários testes descritos neste capítulo realizaram-se algumas 
curtas demonstrações informais a diferentes grupos de utilizadores: colegas de trabalho com 
experiências de RA, investigadores da FCUL com interesse em RA, investigadores envolvidos 
na renovação do Jardim Botânico Tropical e utilizadores comuns de dispositivos móveis. 
Verificou-se um grande interesse na utilização de uma aplicação de RA deste género. De notar 
um especial interesse nas componentes que utilizaram o ARCore, visto estas oferecerem uma boa 
capacidade de alinhamento com o ambiente sem muita preparação prévia.  

Com base nos vários exemplos apresentados neste capítulo chegou-se à conclusão que 
existe potencial para estas ferramentas obterem bastante adesão por utilizador de dispositivos 
móveis em aplicações para associar informação a pontos de interesse. 
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Capítulo 5. Augmented Reality Experience Builder 

(AREB) 

Este capítulo apresenta o sistema “Augmented Reality Experience Builder”, desenvolvido 
com o objetivo de facilitar a criação de experiências de RA mediante a disponibilização de 
ferramentas para  a fácil conceção e visualização das mesmas. 

 
O AREB é constituído pelos seguintes grandes componentes: 

1. Um componente web que permite a configuração de experiências de RA, denominada por 
“Ferramenta de configuração”. 

2. Uma BD CouchDB para o alojamento e disponibilização dos dados do sistema 
[CouchDB]. 

3. Um componente para dispositivos móveis Android que se encarrega da apresentação dos 
vários conteúdos de RA, denominada por “Ferramenta de visualização”. 

 
Nas secções seguintes descreve-se a estrutura dos dados e as técnicas de alinhamento utilizadas 
pelo AREB, bem como as suas componentes. 
 

5.1 Organização da informação 

Os dados que compõem os elementos de RA do AREB estão estruturados de forma a 
criarem dois conjuntos principais, ou tipos, os “Targets” e os “Objects”. O primeiro define a 
forma com o alinhamento será efetuado pelo dispositivo e o segundo corresponde à informação a 
sobrepor na imagem real.  

 

5.1.1 Targets 

Os targets agregam a informação necessária para definir a forma como os vários 
elementos virtuais (Objects) serão alinhados no ecrã. 

Tendo em conta os vários testes descritos nos capítulos 3 e 4 deste documento, foram 
definidos dois subtipos de targets, os targets de imagem e os targets de giroscópio. 
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5.1.1.1 Target de imagens  

Os targets de imagem utilizam imagens como marcadores para fazer o alinhamento e 
posicionamento dos elementos no ecrã. Para a sua implementação é utilizada a ferramenta 
EasyAR (ver secção 4.3 EasyAR) como base. Possuem as propriedades descritas na tabela 3. 
 

Nome Tipo Descrição 

URL Texto O caminho para o ficheiro que guarda a imagem a  ser 
utilizado 

Height Numérico A altura da imagem em metros. 

Width Numérico A largura da imagem em metros. 

Tabela 3 - Propriedades dos targets do tipo imagem. 
 

5.1.1.2 Target de giroscópio 

Os target de giroscópio utilizam o giroscópio do próprio dispositivo para efetuar o 
alinhamento (ver secção 4.2 Puro Android). Este tipo de target possui vários subtipos que 
definem a posição inicial do objeto alinhado que serão discutidos nas próximas secções. 

Ao contrário dos target do tipo imagem, que são ativados quando a imagem marcador  
entra na área de visão da câmara, os targets do tipo giroscópio requerem alguma outra forma de 
ativação. Para efeito da implementação atual foram utilizadas coordenadas do GPS, ou seja, 
quando a aplicação deteta que as coordenadas atuais do dispositivo estejam a menos de uma 
distância definida das coordenadas definidas o target será ativado e quando as coordenadas 
atuais passem a estar a uma distância superior à definida será desativado. 

Devido à forma mais genérica deste tipo de alinhamento foi decidido criar alguns 
subtipos de forma a definir vários estados iniciais de alinhamento. Os subtipos definidos foram 
“Aligned with compass”, “Start in front of camera” e “Image assisted alignment”. Todos estes 
subtipos de target de giroscópio possuem as propriedades descritas na tabela 4 em comum. 
 

Nome Tipo Descrição 

Latitude Numérico A latitude a utilizar para a ativação do elemento. 

Longitude Numérico A longitude a utilizar para a ativação do elemento 

Distance Numérico 
A distância máxima das coordenadas definidas a que o 

elemento de RA estará ativo. 

Tabela 4 - Propriedades comuns a todos os subtipos do target giroscópio. 



    41 
 

 
Descrevem-se de seguida os diferentes subtipos de alinhamento por giroscópio. 
 

Subtipo “aligned with compass” 

O subtipo “aligned with compass” coloca o elemento de RA numa direção que tem um 
ângulo a especificar em relação à direção do norte, ou seja, se for especificado, por exemplo, o 
ângulo -90º ou 270º o elemento será colocado a Oeste do dispositivo e quando o utilizador virar a 
câmara nessa direção o elemento aparecerá no ecrã ao nível do olhos (ver figura 30). 

 
 

 
Figura 30 - Exemplo de alinhamento feito pelo target  

giroscópio, subtipo aligned with compass. 
 
 
 Este subtipo possui a propriedade específica descrita na tabela 5. 
 

Nome Tipo Descrição 

Angles from north Numérico 
O ângulo a partir da direção do norte onde será 

colocado o elemento. 

Tabela 5 - Propriedades específicas ao subtipo “aligned with compass”. 
 
 

Subtipo “start in front of camera” 

O subtipo “start in front of camera” coloca o elemento de RA diretamente sobre a 
imagem no ecrã assim que é ativado, podendo subsequentemente orientar-se com base no 
movimento do dispositivo. Ao contrário do subtipo anterior, este garante que o elemento virtual 
está visível para o utilizador quando é ativado. Este subtipo não possui propriedades específicas. 
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Subtipo “image assisted alignment” 
 O subtipo “image assisted alignment” apresenta uma imagem semi transparente para 
ajudar o utilizador a efetuar o alinhamento inicial, podendo o mesmo escolher o instante em que 
passa a fazer o alinhamento com base na rotação atual do dispositivo. A partir desse momento o 
alinhamento passa a comportar-se da mesma forma que o subtipo “start in front of camera”. Este 
subtipo pode ser utilizado para efetuar um alinhamento mais preciso com objetos reais, para tal 
pode ser utilizada uma fotografia do objeto que o utilizador tem de apontar até estes coincidirem. 
Este subtipo possui a propriedade específica descrita na tabela 6. 

 
 

Nome Tipo Descrição 

URL Texto 
O caminho para o ficheiro que guarda a imagem a  

servir de guia 

Tabela 6 - Propriedades específicas ao subtipo “Image assisted alignment”. 
 
 

5.1.2 Objects 

Os objects são os elementos virtuais sobrepostos à imagem capturada pela câmara e que 
podem ser associados a qualquer um dos tipos de targets de forma a serem alinhados no ecrã. 
Com base em alguns cenários descritos no capítulo 4 foram definidos vários tipos de objects 

como elementos relevantes a serem incluídos em esta versão inicial do sistema. 
 

5.1.2.1 Propriedade comuns a todos os objects 

Todos os objects têm algumas propriedades em comum que servem para definir o seu 
posicionamentos em relação ao target ao qual estão associados e seu tamanho. Estas 
propriedades estão descritas na tabela 7. 
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Nome Tipo Descrição 

Position Vector O desvio posicional entre o object e o target 

Rotation Vector O desvio rotacional entre o object e o target 

Height Numérico A altura que o elemento tem 

Width Numérico A largura que o elemento tem 

Tabela 7 - Propriedades comuns a todos os objects. 

 

5.1.2.2 Object de texto 

 O object de texto permite apresentar um bloco de texto com título num painel 
tridimensional, como pode ser visto na figura 31 onde foi utilizado um target de imagem para o 
alinhamento. Possui as propriedades específicas descritas na tabela 8. 
 
 

 
Figura 31 - Exemplo de um object de texto alinhado sobre um target de imagem. 
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Nome Tipo Descrição 

Title Texto O título do bloco de texto 

Body Texto O corpo do bloco de texto 

Tabela 8 - Propriedades específicas do object “Text”. 

 

5.1.2.3 Object de imagens 

 O object de imagem permite apresentar uma imagem num espaço tridimensional, como 
pode ser visto na figura 32 onde foi utilizado um target de imagem para o alinhamento. Possui a 
propriedade específica descrita na tabela 9. 
 
 

 
Figura 32 - Exemplo de um object de imagem alinhado 

 sobre um target de imagem. 
 
 

Nome Tipo Descrição 

URL Texto O caminho para o ficheiro que guarda a imagem a  ser 
utilizado 

Tabela 9 - Propriedade específicas do object “Image”. 
 



    45 
 

5.1.2.4 Object de vídeo 

O object de vídeo permite apresentar um vídeo bidimensional num espaço tridimensional, 
como pode ser visto na figura 33 onde foi utilizado um target de imagem para o alinhamento. O 
object de vídeo também tem um botão que pode ser carregado no ecrã para iniciar ou parar o 
vídeo, e um linha branca no fundo do vídeo que representa o seu progresso. Possui as 
propriedades específicas descritas na tabela 10. 

 
 

 
Figura 33 - Exemplo de um object de vídeo alinhado sobre um target de imagem. 

 
 

Nome Tipo Descrição 

URL Texto O caminho para o ficheiro de vídeo a ser utilizado 

Autoplay Booleano 
Indica se o vídeo deverá começar automaticamente assim 

que o target for ativado (apareça no ecrã) 

Loop Booleano Indica se o vídeo deverá recomeçar quando chegar ao fim 

Green screen 

video 
Booleano 

Indica se a aplicação deverá identificar os pixéis verdes do 
vídeo e torná-los transparente 

Tabela 10 - Propriedades específicas do object “Video”. 
 

5.2 Base de dados CouchDB 

Para o armazenamento e alojamento dos dados do AREB foi escolhida a base de 
CouchDB, visto esta possuir sistemas que permitem o acesso e inserção de dado de forma fácil 
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através de pedidos HTTP simples. Adicionalmente o sistema de indexação desta oferecer a 
possibilidade de dar suporte para certas consultas de carácter geográfico, caso for necessário no 
futuro. 

O CouchDB é uma BD não relacional que, ao contrário de outras bases de dados como 
Oracle e MySQL, não armazena os seus dados em tabelas relacionais mas sim guarda como 
documentos independentes dentro do mesmo “bucket”, ou tabela. Cada documento contém um 
bloco de texto no formato JSON que pode ter uma estrutura completamente diferente de 
documento para documento. Adicionalmente cada documento pode ter associados múltiplos 
ficheiros, na forma de anexos. A figura 34 tem um esquema com a organização de uma base de 
dados CouchDB. 

 

 
Figura 34 - Vista global da estrutura utilizada pelo CouchDB  

para o armazenamento de informação. 
 
 

O AREB tem os dados organizados no CouchDB conforme descrito na tabela 11. 

Tabela 
Corresponde a uma configuração independente de elementos de RA, ou seja, 
corresponde a um conjunto de experiências. 

Documento Corresponde a uma experiências de RA. 

JSON Informação do target e do object da experiência. 

Anexos Ficheiros utilizados na experiência. 

Tabela 11 - Estrutura dos dados do sistema na base de dados. 
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5.3 Ferramenta de configuração 

 A ferramenta de configuração usa uma página web através da qual, os utilizadores 
autenticados, podem criar experiências de RA para serem desfrutadas através da aplicação 
móvel, a partir deste ponto referida por “ferramenta de visualização”, tal como discutido na 
secção 5.4 Ferramenta de visualização. 

A aplicação permite a criação de múltiplas configurações de experiências de RA 
independentes, que podem destinar-se a contextos variados, como por exemplo, exposições, 
visitas guiadas a museus ou eventos públicos. Estas configurações independentes correspondem 
a tabelas do CouchDB, tal como discutido na secção 5.2 Base de Dados CouchDB. 

 

5.3.1 Escolha de configuração 

 O utilizador começa por introduzir as suas credenciais na página para se autenticar. Após 
isto ser-lhe-á apresentada uma lista com todos os conjuntos de experiências já existentes no 
sistema (ver figura 35), que correspondem a tabelas no CouchDB (ver secção 5.2 Base de dados 

CouchDB). Optou-se em só permitir a criação de novas tabelas através da interface da BD, por 
motivos de segurança, visto esta ação requerer de permissões de administrador na BD.  
 

 

 
Figura 35 - Ferramenta de configuração: Escolha de configuração. 

 
 

Ao ser escolhido um conjunto de experiências serão apresentados, numa lista vertical, 
todos os elementos previamente configurados. Caso seja um conjunto novo de experiências, não 
existirão elemento previamente configurados e, por consequência,  só estarão presentes os botões 
para a adição de novos elementos e para guardar a configuração (ver secção 5.3.2 Criação de 
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uma nova experiência de RA). 
Nas secções seguintes serão descritos os passos para a criação de novas experiências de 

RA mas os mesmos passos podem ser utilizados para a edição de experiências existentes. 

 

5.3.2 Criação de uma nova experiência de RA 

Após a escolha de um conjunto de experiências, como descrito na secção anterior, estará 
visível no fundo da página o botão para a criação de novas experiências (ver figura 36). 

 
 

 
Figura 36 - Ferramenta de configuração: Botão de criação de novas experiências. 

 
 

 Para a criação de uma nova experiência de RA, o utilizador precisará de associar um 
elemento de RA (object) a um tipo de alinhamento (target). 
 

5.3.3 Escolha do target 

 Ao carregar no botão de criação de nova experiência será apresentada uma caixa na qual 
o utilizador terá de especificar o tipo de target desejado (ver figura 37). Para mais informação 
sobre os targets consultar a secção 5.1.1 Targets. 
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Figura 37 - Ferramenta de configuração: escolha do tipo de target. 

 

5.3.3.1 Configuração de um target do tipo imagem 

 Ao escolher o tipo de target “Image Marker” será apresentado um formulário de 
configuração (ver figura 38) no qual o utilizador poderá alterar as várias propriedades de 
configuração descritas no capítulo 5.1.1.1 Targets de imagens. 
 
 

 
Figura 38 - Ferramenta de configuração: Opções de configuração de um target  

do tipo “Imagem” e a pré-visualização da experiência. 
 
 

A página de configuração do target de imagem inclui uma área onde é apresentada uma 
pequena pré-visualização tanto do target e como do object escolhido de forma a facilitar a 
configuração dos mesmos e reduzir dúvidas sobre os efeitos que as várias configurações 
produzem. É de notar que a pré-visualização é só uma aproximação do resultado final. A figura 

39 mostra a janela de pré-visualização e o resultado observado na ferramenta de visualização. 
 

 



50 
 

  

(A) (B) 

Figura 39 - Ferramenta de configuração: Exemplo de uma configuração na 
página (A) e o resultado na aplicação de visualização (B). 

 

5.3.3.2 Configuração de um target do tipo giroscópio 

Ao escolher o tipo de target “giroscópio” será apresentado um formulário de 
configuração (ver figura 40) no qual o utilizador poderá alterar as várias propriedades de 
configuração descritas na secção 5.1.1.2 Target de giroscópio. 

 
 

 
Figura 40 - Ferramenta de configuração: Opções de 

configuração de um target do tipo “giroscópio”. 
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 Adicionalmente terá uma lista com os subtipos deste target e assim que escolher uma 
delas, aparecerão as opções correspondentes descritas na secção 5.1.1.2 Target de giroscópio. 
 

5.3.4 Escolha do object 

Após a escolha do tipo de target desejado estará disponível uma lista com os tipos de 
objects que poderão ser associados (ver figura 41). Para mais informação sobre os objects 

consultar a secção 5.1.2 Objects. 
 
 

 
Figura 41 - Ferramenta de configuração: Escolha do tipo de object. 

 
 

 Ao escolher um tipo de object da lista aparecerão por baixo os campos para o 
preenchimento das propriedades dos mesmos, descritas nas secções 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3 
5.1.2.4, como pode ser visto na figura 42, figura 43 e figura 44. 
 

 



52 
 

 
Figura 42 - Ferramenta de configuração: Opções de 

configuração de um object do tipo “text”. 
 

 

 
Figura 43 - Ferramenta de configuração: Opções de 

configuração de um object do tipo “image”. 
 

 

 
Figura 44 - Ferramenta de configuração: Opções de 

configuração de um object do tipo “video”. 
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5.3.5 Preservação de alterações 

 Após o utilizador ter concluído todas as alterações desejadas às experiências poderá 
proceder a guardar esta configuração, para isso bastará carregar no botão “Save”, que se encontra 
no fundo da página. O utilizador será notificado de que as alterações foram guardadas com 
sucesso e, a partir desse momento, as experiências estarão disponíveis para serem apreciadas 
através da ferramenta de visualização. 
 

5.4 Ferramenta de visualização 

A ferramenta de visualização é uma aplicação para dispositivos móveis desenvolvida 
com a ajuda da plataforma Unity3D, de forma muito semelhante à aplicação de teste descrita no 
capítulo 4. Aplicação de teste. Para efeito deste trabalho foi feita a exportação para o sistema 
operativo Android, mas em princípio também poderia exportar-se da mesma forma para IOS. 

Para os utilizadores da ferramenta de visualização, esta é composta por um ecrã inicial, 
onde se está disponível uma lista com todos os conjuntos de experiências disponíveis (ver figura 

45-A), e um segundo ecrã onde as várias experiências de RA ocorrem (ver figura 45-B). 
 
 

  
(A) (B) 

Figura 45 - Ferramenta de visualização: Ecrã inicial (A) e ecrã de RA (B). 
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5.4.1 Ecrã inicial 

Quando a ferramenta de visualização é iniciada, são descarregados da BD os nome das 
tabelas com conjuntos de experiências de RA disponíveis e são apresentados na forma de uma 
lista (ver figura 45-A). Ao ser selecionado um elemento da lista é preenchida uma variável 
global com o nome da tabela e é aberto o ecrã de RA. 

 

5.4.2 Ecrã de RA 

 Assim que o ecrã de RA abre, é lida a variável global referida na secção anterior, são 
descarregadas as configurações de todas as experiências disponíveis na tabela selecionada e são 
inicializados os componentes necessários. A partir deste momento a aplicação está pronta para 
apresentar as experiências de RA assim que detecte um target presente nas configurações. 
 O ecrã de RA possui dois botões, o primeiro tem uma seta a apontar para a esquerda e 
serve para voltar ao ecrã inicial. O segundo recarrega as configurações do conjunto de 
experiências de RA atualmente selecionado e tem como objetivo facilitar a utilização da 
Ferramenta de configuração, evitando a necessidade de voltar ao ecrã inicial ou de reiniciar a 
aplicação para testar novas configurações (secção 5.3 Ferramenta de configuração). 
 

 

5.4.3 Estrutura interna 

Internamente na ferramenta de visualização desenvolvida no Unity3D foram definidas 
múltiplas classes escritas em C#. Existem classes para cada tipo de object e de target, que 
recebem os dados em JSON que definem o seu comportamento (ver secção 5.1 Organização da 

informação) e se configuram de acordo com a informação recebida. Para o target de imagem foi 
utilizada como base uma classe pré-existente, a ImageTarget do EasyAR. 

No Unity3D existe o conceito de prefab, este consiste numa forma de guarda um 
conjunto de componentes, classes e configurações relacionadas de forma a poderem ser 
facilmente instanciadas de forma dinâmica [unity]. Para cada tipo de target e object foi criado 
um prefab que contém todos os componentes necessário para o seu funcionamento. 
 Existe mais uma classe muito importante para o funcionamento da aplicação, o 
SpawnManager, que se encarrega de fazer download dos dados do conjunto de experiências 
atualmente selecionado. Com base na configuração obtida, o SpawnManager fica incumbido de 
efetuar a instanciação dos targets e object necessários, da passagem da parte da configuração 
relevante para estes objetos, da associação entre os target e os objects e o registo das 
coordenadas geográficas e distâncias dos targets do tipo giroscópio para serem verificados. 
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Figura 46 – Diagrama da estrutura da ferramenta de visualização. 

5.5 Alojamento 

A ferramenta de configuração e a base de dados CouchDB estão ambas alojadas em 
servidores do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, de forma a poderem ser acedidas facilmente a partir de qualquer computador ou 
dispositivo móvel com acesso à internet. Contudo, ambas requerem credenciais para serem 
acedidas, para garantir alguma segurança dos dados. 

5.6 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas as várias componentes que compõem o sistema 
desenvolvido. 
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No capítulo seguinte são discutidos os testes realizados com utilizadores de forma a 
avaliar o funcionamento e a usabilidade do AREB. 
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Capítulo 6. Testes com voluntários 

Neste capítulo são descritos os testes efetuados com a ajuda de vários voluntários, de 
forma a identificar problemas e melhorias a serem realizados num trabalho futuro. 

 

6.1 Guiões de testes 

 Para o propósito de testar o AREB foram criados dois guiões, um para a criação de 
targets de imagem e outro para a criação de targets de giroscópio. Estes guiões orientam os 
voluntários pelos passos base para a criação de experiências de RA. Posteriormente, os 
voluntários são encorajados a experimentarem mais com as ferramentas num ambiente mais 
livre. A realização dos testes tem uma duração aproximada de 10 minutos cada, sendo cedido 
mais algum tempo caso o voluntário deseje de livre vontade continuar a experimentar o sistema. 
 Para cada utilizador será escolhido aleatoriamente um dos dois testes para efetuar 
primeiro, com o intuito de medir a preferência do tipo de targets, tentando reduzir a influência 
gerada pela ordem dos testes. 
 O texto para a introdução aos testes e os dois guiões e encontram-se nos anexos 1, 2 e 3, 
respetivamente. 
 

6.2 Questionário 

Após a realização dos dois testes, os voluntários são incentivados a preencher um 
questionário sobre as ferramentas testadas, no qual poderão dar a sua opinião e registar 
comentários adicionais que queiram incluir. 

O questionário inclui várias perguntas sobre o voluntários (a idade, sexo e experiência 
com aplicações de RA), 8 perguntas com respostas numa escala de Likert de 1 a 5, para 
expressar se a utilização das técnicas usadas correspondem à expectativa do voluntário, e um 
formulário sobre a usabilidade do sistema (System Usability Scale). O questionários utilizado 
encontra-se no anexo 4.  

O System Usability Scale (SUS), é um formulário que é utilizado para a avaliação de 
usabilidade de uma ampla gama de produtos e interfaces de utilizador. O principal interesse do 
SUS é que quantifica a opinião dos utilizadores sobre a usabilidade do sistema. É composto por 
um conjunto de dez perguntas numeradas sobre o sistema, às quais os utilizadores atribuem um 
valor de 1 a 5 consoante discordam ou concordam respetivamente. Para o cálculo do valor é 
utilizada a seguinte fórmula: 

1. Para cada pergunta com um número ímpar, subtrair 1 ao valor dado. 
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2. Para cada pergunta com um número par, subtrair o valor dado a 5. 
3. Somar os valores obtidos nos pontos anteriores. 
4. Multiplicar o resultado por 2.5. 

No final é obtido o valor de quantificação da usabilidade do sistema, com um valor máximo de 
100, em que um valor superior a 68 é considerado acima da média [Martins,2015]. 

O questionário encontra-se no anexo 4. 
 

6.3 Sessões de testes 

As sessões de teste foram efetuadas em espaços interiores, com acesso à internet, a um 
computador com a ferramenta de configuração e ficheiros requeridos pelo teste, as várias 
imagens para os marcadores impressas e um dispositivo móvel com a ferramenta de visualização 
instalada. 

Os utilizadores que participaram nos testes fizeram-no de forma voluntária, sem recurso a 
qualquer forma de compensação. 

 
As sessões de testes foram constituídas pelos seguintes passos: 

1. Introdução geral sobre os testes. 
2. Preenchimento de um formulário de consentimento informado (anexo 5). 
3. Introdução a alguns conceitos importantes. 
4. Introdução às ferramentas. 
5. Escolha aleatória do primeiro teste. 
6. Introdução e realização do primeiro teste. 
7. Um período para o utilizador explorar um pouco os conceitos abordados no teste, 

caso o deseje. 
8. Introdução e realização do segundo teste. 
9. Um período para o utilizador explorar um pouco os conceitos abordados no teste, 

caso o deseje. 
10. Preenchimento do questionário, que inclui o questionário de usabilidade do 

sistema (SUS). 
 
 Ao longo dos vários testes o investigador esteve presente para responder a qualquer 
dúvida apresentada pelos participantes. 
 

6.4 Participantes 

O primeiro passo abordado foi a identificação do tipo de voluntário que se deseja incluir 
nos testes. Visto o sistema possuir duas principais componentes com as quais os utilizadores irão 
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interagir, a ferramenta de configuração e a ferramenta de visualização, serão requeridas pessoas 
com alguns conhecimentos técnicos, pelo menos com conhecimento da utilização de 
computadores e dispositivos móveis.  

Foram efetuados testes com a ajuda de 23 participantes, dos quais 7 do sexo feminino e 
16 do sexo masculino. 14 dos participantes tinham experiência prévia com aplicações de RA, 
sendo o Pokémon GO a aplicação mais referida. A figura 47 e figura 48 apresentam 
graficamente informação sobre a distribuição dos participantes por sexo e faixa etária, 
respetivamente. 
 
 

  
(A) (B) 

Figura 47 - Informação sobre os participantes. O sexo (A) e a faixa etária (B). 
 
 

 
Figura 48 - Experiência prévia dos participantes com aplicações de RA. 

6.5 Resultados dos testes 

 As sessões de testes foram efetuadas presencialmente com os voluntários e levaram cerca 
de 30 a 40 minutos cada, dependendo da velocidade dos mesmo e as questões adicionais 
apresentadas. 
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 Foi pedido aos voluntários, no questionário, que classificassem os resultados das 
experiências com base nas expectativas que tinham. As respostas foram dadas de 1 a 5, sendo 
que 1 corresponde a que as expectativas não coincidiram com o resultado, e 5 corresponde a que 
coincidiram. Perguntas semelhantes foram feitas especificamente sobre os subtipos do 
giroscópio. A tabela 12 e a tabela 13 apresentam as médias e medianas dos resultados obtidos. 
As respostas aos questionários de todos os participantes encontram-se no anexo 6. 
 
 

Target Image marker Giroscópio 

Object Texto Imagem Video Texto Imagem Video 

Média 4.13 4.91 4.96 4.61 4.91 4.91 

Mediana 5 5 5 5 5 5 

Tabela 12 - Resultado das experiências RA com base na expectativas  dos utilizadores. 
 

 

Giroscópio Aligned with compass Image assisted alignment 

Média 4.35 4.43 

Mediana 5 5 

Tabela 13 - Resultado das experiências RA, dos subtipos de giroscópio,  
com base na expectativas  dos utilizadores. 

 
 

A grande maioria dos utilizadores conseguiu seguir os guiões dos testes sem grandes 
problemas., A configuração dos parâmetros de rotação e posição foi o que apresentou mais 
dificuldade. A pré-visualização na ferramenta de configuração, que se verificou ser útil durante 
todos os testes, foi crucial na configuração destes parâmetros, visto os utilizadores poderem ver 
rapidamente o efeito das alterações efetuadas. 
 Após a conclusão do guião do teste, muitos utilizadores sentiram-se confiantes para 
realizar mais alguns testes com as várias propriedades de configuração disponíveis sem requerer 
ajuda adicional por parte do investigador.  
 Independentemente da ordem dos testes realizada, a maioria dos utilizadores mostraram 
um maior interesse pelos targets de imagem. Segundo opiniões dadas por vários utilizadores e as 
observações realizadas pelo investigador, isto deve-se ao facto de ser possível interagir 
diretamente com o objeto real com o qual está a ser realizado o alinhamento (as imagens dos 
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marcadores estavam impressos e à disposição dos utilizadores durante os testes). Isto permitia 
aos utilizadores admirarem os objetos virtuais alinhados de uma forma mais “táctil” e flexível. 
Os restantes voluntário referiram estar mais interessados nos target de giroscópio, visto 
desconhecerem que isto ser uma possibilidade para aplicações de RA.  
 Na tabela 14 pode ser visto o valor médio do SUS obtido com base nos questionários 
preenchidos pelos utilizadores no fim dos testes. O resultado obtido está a cima do valor indicado 
como limiar para uma boa aceitação de sistema. 
 
 

Número de testes efetuados Média do valor do SUS 

23 85.33 

Tabela 14 - Valor médio atribuído pelos utilizadores no SUS. 
 

6.6 Conclusão 

Os resultados obtidos nos vários testes foram bastantes positivos, a maior parte dos 
voluntários acharam fácil a utilização do sistema do AREB, sendo o resultado médio dos 
questionários do SUS bastante a cima do valor 68, considerado “acima da média”. Nas várias 
formas de alinhamento avaliadas verificou-se que as expectativas dos utilizadores, geradas pelo 
sistema, coincidiram com o resultado, tendo-se obtidas em média valores acima de 4, numa 
escala de 1 a 5. Contudo, a interface da ferramenta de configuração pode ser melhorada para ser 
mais intuitiva.  

No final dos testes a maior parte dos utilizadores expressaram um grande interesse em 
utilizar uma ferramenta de RA deste género no futuro, quando forem explorar um lugar novo, 
por exemplo, durante viagens turísticas.  
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Capítulo 7. Conclusões e trabalho futuro 

Este trabalho teve por objetivo estudar soluções de RA para o alinhamento de elementos 
virtuais com objetos reais e criar um sistema que permita a fácil definição de experiências de RA 
com base nas soluções estudadas, analisando os diferentes tipos de alinhamento, de elementos 
que podem ser utilizados, e compatibilidade dos mesmos com vários sistemas operativos. Para 
este efeito foram avaliadas várias ferramentas existentes. Identificaram-se três soluções como as 
mais adequadas para a utilização em dispositivos móveis Android: o EasyAR, o ARCore e uma 
implementação baseada no giroscópio dos dispositivos móveis. Desenvolveu-se o sistema 
Augmented Reality Experience Builder (AREB), composto por uma ferramenta de configuração 
que permite a definição de vários tipos de experiências de RA, que ficam guardadas numa base 
de dados CouchDB, e uma ferramenta de visualização para dispositivos móveis Android, que se 
encarrega da apresentação visual dos elementos virtuais definidos na base de dados. O AREB 
permite fazer o alinhamento com base no giroscópio e em marcadores de imagem, e permite 
sobrepor elementos virtuais tais como texto, imagens e vídeo em tempo real. Esta aplicação 
recorre ao EasyAR e aos sensores internos do dispositivos. Devido a dificuldades técnicas, que 
ameaçavam estender consideravelmente o tempo de desenvolvimento, foi decidido pôr de parte a 
componente que utiliza o ARCore e deixá-la para um trabalho futuro. 

Para permitir uma utilização mais flexível das experiências de RA por um grupo mais 
vasto de utilizadores decidiu-se alojar a base de dados CouchDB e a ferramenta de configuração 
nos servidores geridos pela Administração de Sistemas do Departamento de Informática da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desta forma, o sistema poderá ser acedido a 
partir de qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à internet, em vez de estar 
limitado ao computador do programador. 

Com a conclusão do desenvolvimento do sistema AREB procedeu-se à realização de 
vários testes com a ajuda de múltiplos voluntários. Estes testes envolveram a criação e 
visualização de vários tipos de experiências de RA com a ajuda de dois guiões. Adicionalmente 
foi proporcionado tempo para a exploração livre da aplicação caso os voluntários desejassem. Os 
resultados dos testes efetuados foram bastante positivos, tendo os voluntários mostrado 
facilidade na utilização do sistema e um grande interesse no mesmo e na utilização de RA no 
futuro. 

Após a conclusão do trabalho desenvolvido e dos testes, foi compilada uma lista de 
melhorias que poderão ser abordadas num trabalho futuro de forma a melhorar a utilização desta 
ferramenta e ampliar as capacidades da mesma. A seguir são apresentadas essas melhorias. 

1. O tipo de target com o ARCore não foi incorporado devido a dificuldades técnicas e à 
falta de tempo mas, das ferramentas testadas, esta foi uma das mais interessantes e com 
maior potencial para a criação de experiências de AR mais próximas da realidade. 
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2. O tipo de object “texto” tem muito espaço para melhorias, visto que a implementação 
atual está limitada a um título e um bloco de texto. Poderia ser implementado um sistema 
que permitisse mais controlo sobre o texto apresentado como por exemplo, o tamanho e 
tipo de letra ou uma implementação mais flexível em HTML. 

3. Um dos tipo de objects planeados foi o “modelo 3D” mas este objeto representa um nível 
de complexidade potencialmente muito superior em comparação com os outros 
implementado, especialmente se for incluído suporte a animações, mas é na mesma uma 
componente que poderia representar uma mais valia para a ferramenta. 

4. A implementação atual fornece um sistema rudimentar de gestão de coordenadas de GPS, 
que serve perfeitamente para números relativamente reduzidos de coordenadas mas para 
uma utilização maior será preferível a implementação de um sistema mais robusto. 

5. A implementação atual foi desenvolvida para configurações centradas numa área 
relativamente pequena, por exemplo uma exposição, um museu ou um jardim. Para uma 
utilização mais genérica será preferível a implementação de um sistema que permita pedir 
os elementos de RA com base nas coordenadas atuais do dispositivo, para evitar 
sobrecarregar a utilização de memória do dispositivo móvel e o tempo de download da 
informação.   

6. A implementação atual requer uma ligação inicial à internet para descarregar os vários 
dados do sistema, numa implementação futura será vantajoso a implementação de um 
processo que faça o armazenamento offline e sincronização dos dados para poder ser 
utilizado num leque maior de condições. 

7. Foi implementado um método básico de autenticação de forma a limitar o acesso aos 
dados do sistema durante o desenvolvimento, mas para uma utilização real será 
necessário a implementação de um sistema de autenticação mais robusto. 

8. Poderá ser interessante a implementação de um sistema que limite quais a configurações 
a que o utilizador terá acesso, o que permitirá separar instâncias do sistema para 
finalidades diferentes, por exemplo, distribuir um APK unicamente para exposições de 
um museu. 

9. A implementação atual permite a criação de novos conjuntos de experiências de RA 
(tabelas) através da página de gestão da BD, como referido na secção 5.3.1. Numa 
implementação futura poderá criar-se uma interface para que os utilizadores da página de 
configuração possam efetuar a gestão das aplicações.   

10. A página de configuração carrega todos os elementos de uma determinada configuração 
em simultâneo, assim que o número de configurações aumentar isto poderá tornar-se 
problemático, visto isto será preferível alterar este sistema para usufruir de um sistema de 
paginação, para dividir a carga em vários pedidos. 

11. Atualmente, quando o utilizador que escolher uma experiências de RA, são apresentados 
os nomes das tabelas da BD, será preferível tem um campo no design document da tabela 
com um nome mais legível a ser apresentado.  
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Anexos 

1 - Guião de testes - Introdução 

Neste teste irá testar-se o sistema Augmented Reality Experience Builder (AREB), com a 
qual é possível a criação e visualização de experiências de realidade aumentada. Para este efeito 
estarão disponíveis duas ferramentas, a “ferramenta de configuração” e a “ferramenta de 
visualização”. 
 

Ferramenta de Configuração 

A ferramenta de configuração é constituída por uma página web onde são definidos os 
elementos virtuais e a forma como estes são alinhados. Para este efeito será necessário definir 
objects, que representam o elemento virtual que irá aparecer, e targets, que representam a forma 
como os elementos virtuais serão alinhados com o ecrã.  
 

Ferramenta de visualização 

A ferramenta de visualização é uma aplicação para dispositivos móveis na qual é possível 
visualizar as experiências configuradas na ferramenta de configuração. 
 

Guiões de teste 

O voluntário terá de seguir dois guiões de testes, um de cada vez, fornecidos pelo 
investigador. Cada guião de teste terá uma duração de aproximadamente 10 minutos sendo que 
poderá pedir tempo adicional se desejar. Após a conclusão dos testes terá de preencher um 
pequeno questionário sobre os testes efetuados. 
 

Antes de começar 

Assegure-se que sabe onde se encontram o dispositivo móvel com a ferramenta de 
visualização, as imagem impressa fornecida, a pasta no computador com as imagens fornecidas e 
a página web da ferramenta de configuração. Caso tenha dúvidas sobre algum destes elementos 
peça esclarecimentos ao investigador presente. 

 
 

Obrigado. 
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2 - Guião de teste A - Image Marker 

Com esta guião será testada a capacidade de alinhamento de elementos virtuais do sistema 
AREB, com base em marcadores de imagem. 
 

1. Fazer login na página. 

2. Escolher a configuração “teste_img”. 

3. Carregar no botão “Add another element”. 

4. Escolher o tipo “Image Marker”. 

5. Escolher o ficheiro “image_marker_1.png”. 

6. Alterar a height do target para “1.2”. 

7. Alterar a width do target para “1.2”. 

 

8. Escolher o tipo de object “Text”. 

9. Preencher o título com um texto à escolha. 

10. Preencher o body  com um texto à escolha. 

11. Carregar em “Save”. 

 

12. Abrir a aplicação móvel. 

13. Escolher a configuração criada nos passos anteriores. 

14. Apontar o dispositivo móvel para a imagem “image_marker_1”. 

15. Verificar que o elemento aparece sobre a imagem. 

16. Voltar a página de configuração e experimente alterar mais opções do object . 

17. Carregar em “Save”. 

18. Ver as diferenças na aplicação móvel. 

 

19. Carregar no botão “Add another element” 

20. Escolher o tipo “Image Marker”. 

21. Escolher o ficheiro “image_marker_2.png”. 

22. Alterar a height do target para “1.6”. 

23. Alterar a width do target para “0.8”. 

24. Escolher o tipo de object “Image”. 

25. Escolher o ficheiro “image_object_1.png”. 

26. Carregar em “Save”. 

 

27. Abrir a aplicação móvel. 

28. Escolher a configuração criada nos passos anteriores. 

29. Apontar o dispositivo móvel para a imagem “image_marker_2”. 

30. Verificar que o elemento aparece sobre a imagem. 

31. Voltar a página de configuração e experimente alterar mais opções do object . 

32. Carregar em “Save”. 

33. Ver as diferenças na aplicação móvel. 

 

34. Carregar no botão “Add another element” 
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35. Escolher o tipo “Image Marker”. 

36. Escolher o ficheiro “image_marker_3.png”. 

37. Alterar a width do target para “1.5”. 

38. Alterar a height do target para “0.7”. 

 

39. Escolher o tipo de object “Video”. 

40. Escolher o ficheiro “video_object_1.mp4”. 

41. Alterar a height do target para “0.8”. 

42. Alterar a width do target para “1.6”. 

43. Selecionar as opções “loop” e “auto play”. 

44. Alterar o valor do campo “X” na área da rotação para 45 

45. Carregar em “Save”. 

 

46. Abrir a aplicação móvel. 

47. Escolher a configuração criada nos passos anteriores. 

48. Apontar o dispositivo móvel para a imagem “image_marker_3”. 

49. Verificar que o elemento aparece sobre a imagem. 

50. Voltar a página de configuração e experimente alterar mais opções do object . 

51. Carregar em “Save” 

52. Ver as diferenças na aplicação móvel. 
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3 - Guião de teste B - Gyroscope 

Com esta guião será testada a capacidade de alinhamento de elementos virtuais do sistema 
AREB, com base no giroscópio.. 
 

1. Fazer login na página. 

2. Escolher a configuração “teste_giroscopio”. 

3. Carregar no botão “Add another element”. 

4. Escolher o tipo “gyroscope”. 

5. Escolher o subtipo “aligned with compass”. 

6. Carregar no mapa para escolher uma localização (fazer click no mapa). 

7. Definir 1000 como a distância. 

8. Definir um valor para “angles from north”. 

 

9. Escolher o tipo de object “Text”. 

10. Preencher o título. 

11. Preencher o body. 

12. Configurar 2 como o valor z para posição.  

13. Carregar em “Save”. 

 

14. Abrir a aplicação móvel. 

15. Escolher a configuração criada nos passos anteriores. 

16. Verificar que o object aparece. 

 

17. Voltar à página e adicionar um novo elemento. 

18. Escolher o tipo “gyroscope”. 

19. Escolher o subtipo “Image assisted alignment”. 

20. Carregar no mapa para escolher uma localização. 

21. Definir 1000 como a distância. 

22. Escolher a imagem “video_img.png” 

 

23. Escolher o tipo de object “Video”. 

24. Escolher o ficheiro “video_object_1.mp4”. 

25. Configurar 2 como o valor z para posição.  

26. Carregar em “Save”. 

 

27. Abrir a aplicação móvel. 

28. Escolher a configuração criada nos passos anteriores. 

29. Verificar que a imagem de alinhamento aparece. 

30. Carregar em alinhar. 

31. Verificar que o vídeo aparece e fica na posição alinhada. 
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4 - Questionário sobre o sistema AREB 

Idade _______ 
 
Sexo  

 Masculino 
 Feminino 

 
Já utilizou aplicações de realidade aumentada?  

 Sim 
 Não 

 
Acho que gostaria de utilizar este produto no futuro.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Considerei o produto mais complexo do que necessário.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Achei o produto fácil de utilizar. 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Acha que necessitaria de ajuda de um técnico para conseguir utilizar este produto. 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Considerei que as várias funcionalidades deste produto estavam bem integradas. 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Achei que este produto tinha muitas inconsistências.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Suponho que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar rapidamente este produto.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Considerei o produto muito complicado de utilizar.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
 
Senti-me muito confiante a utilizar este produto.  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Tive que aprender muito antes de conseguir lidar com este produto.  
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Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Image marker - text" correspondeu às expectativas?  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Image marker - Image" correspondeu às expectativas? 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Image marker - Video" correspondeu às expectativas? 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Gyroscope - Text" correspondeu às expectativas?  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Gyroscope - Image" correspondeu às expectativas?  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Gyroscope - Video" correspondeu às expectativas? 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Gyrosope - aligned with compass" correspondeu às 
expectativas?  

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
A experiência de realidade aumentada "Gyroscope - Image aligned" correspondeu às 
expectativas? 

Discordo totalmente  1  2  3  4  5 Concordo totalmente 
 
Comentário adicionais 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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5 - Formulário de consentimento informado 

 

PROJETO: Soluções para alinhamento em realidade aumentada móvel 

INVESTIGADOR RESPONSÁVEL: Alexander José Pereira Fernandes 

 

Agradecemos o seu interesse e colaboração neste estudo. 
Por favor, preencha o formulário que se segue. Receberá uma cópia quando sair. 

 

1. Confirmo que li e compreendi o folheto informativo associado ao projeto. 
 

2. 
Foi-me dada a oportunidade de ler e considerar a informação apresentada, e fazer perguntas, as quais 
foram respondidas de forma satisfatória.  

3. 
Compreendo que a minha participação é voluntária e que sou livre de desistir do estudo em qualquer 
altura, sem ter que dar quaisquer explicações e sem quaisquer consequências.  

4. 
Compreendo que os dados recolhidos durante o estudo possam ser do conhecimento dos membros da 
equipa de investigação, sempre que necessário para o estudo. Autorizo que os membros da equipa 
tenham acesso a esses dados 

 

5. 
Compreendo que, caso esta investigação venha a ser publicada, todos os dados serão mantidos 
anónimos e nenhuma informação será identificável como sendo minha.   

6. Gostaria que me fosse enviado o relatório final do estudo. 
 

7. 
Gostaria de ser contactado para o endereço acima acerca de sessões ou estudos adicionais 
relacionados com este estudo.   

8. 
Declaro que não comuniquei nenhuma razão potencial de qualquer natureza que constitua um eventual 
fator de risco para a minha saúde ou integridade física.  

9. 
Declaro que não comuniquei nenhuma razão potencial de qualquer natureza que constitua um eventual 
fator de risco para a minha saúde ou integridade física.  

10. Declaro que tomo a minha decisão de forma inteiramente livre. 
 

11. Concordo em participar neste estudo. 
 

 
 
_________________________________________________________________                  ___/____/____ 
Nome do Participante                                                    Assinatura    Data 

  
Sou da opinião que o participante compreendeu os aspetos relevantes da informação fornecida e está apto a 
tomar uma decisão informada. 
  
  

_________________________________________________________________                  ___/____/____ 
Assinatura do Investigador Responsável                         Data 
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6 - Resultados do questionário sobre o sistema AREB 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 

13 F Sim 5 3 5 4 5 1 5 2 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

18 F Não 5 2 5 3 5 2 5 2 4 1 5 5 5 4 5 5 2 3 

19 F Não 5 3 3 2 3 1 4 1 4 1 4 5 5 4 4 5 3 5 

21 M Sim 3 2 4 2 5 2 4 1 3 2 4 5 5 5 5 5 5 5 

21 M Sim 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 M Não 4 1 4 2 4 1 5 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 M Não 4 1 4 2 4 1 5 1 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 M Sim 4 1 4 2 5 2 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 M Sim 4 2 4 1 5 1 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 M Sim 5 2 4 2 5 1 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 M Sim 5 1 4 2 5 1 5 1 4 1 5 5 5 3 5 4 5 3 

24 F Sim 5 2 5 2 4 1 5 2 5 1 2 5 5 2 5 5 2 4 

26 M Sim 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5 

27 M Sim 5 1 4 1 4 2 5 2 4 1 3 5 5 5 5 5 4 5 

27 F Sim 5 2 4 2 4 2 5 2 5 1 2 5 5 2 5 5 5 5 

28 F Sim 5 1 5 4 5 1 5 1 5 1 4 5 5 5 5 4 3 3 

28 M Não 5 3 5 3 5 1 5 2 5 1 3 5 5 3 5 5 3 5 

30 M Sim 3 1 5 2 4 2 5 1 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 

30 M Sim 5 2 5 1 5 2 5 1 5 1 3 4 5 5 5 5 4 4 

37 M Não 5 1 4 1 5 2 5 2 4 1 5 5 5 3 5 5 5 4 

38 F Não 5 3 4 1 4 2 5 1 4 2 4 5 5 3 5 5 5 4 

39 M Não 3 4 3 2 4 2 3 3 4 1 5 5 5 3 5 5 5 5 

60 M Não 4 4 3 3 5 2 2 3 1 3 5 5 4 3 5 5 4 2 
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7 – Instruções para a modificação da ferramenta de 

visualização 

 

Geração de executaveis 
1.      Abrir o projeto no Unity3D 
2.      Abrir o menu “File” > “Build Setting…” 
3.      Selecionar a plataforma desejada (por exemplo Android) 
4.      Carregar no botão “Build” 
5.      Escolher a localização de destino 
6.      Carregar no botão para guardar 

  
  

Adição de novos Targets/Objects 
1.      Criar um prefab para o novo object e colocar na pasta MyAssets/prefabs 
2.     No script MyAssts/Scripts/spawners/spawner adicionar uma nova função para 
instanciar o target/object com base numa configuração em json 
3.      Chamar a função criada dentro da função “spawnTarget()”. 
4.   Caso seja necessário adicionar campos novos no json estes devem ser declarados na 
classe CouchConfiguration dentro do mesmo ficheiro. 

 


