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Resumo—Atualmente, aliado ao presente progresso 
tecnológico, a Realidade Aumentada (RA) enfrenta uma fase de 
significante crescimento, com uma gama de aplicações cada vez 
mais presente na vida cotidiana das pessoas. Na medida em que o 
desenvolvimento da área vai se acentuando, e as tecnologias de 
base tornam-se mais maduras e robustas, as prioridades de 
pesquisa começam a ser redirecionadas e questões relativas à 
usabilidade da aplicação tornam-se mais ou tão importantes 
quanto às demais preocupações para a evolução da área. Nesse 
contexto, tendo em vista que pesquisas reportam que avaliação 
de usabilidade para sistemas de RA ainda são incipientes e a área 
demanda por contribuições, este artigo propõe a adaptação e 
formação de uma lista de heurísticas de usabilidade para 
sistemas colaborativos remotos de RA. Com o intuito de validar a 
lista de heurísticas foi desenvolvido um estudo de caso para um 
sistema de manutenção industrial, com uma aplicação voltada 
para RA de baixo custo. As principais contribuições desta 
pesquisa são: a formalização do processo de elaboração da lista 
de heurísticas, a proposta de lista de heurísticas focada em 
sistemas colaborativos remotos de RA, além do refinamento das 
heurísticas através de um experimento com um protótipo 
funcional concebido a partir de um modelo de baixo custo para 
sistemas colaborativos remotos de RA. 
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Abstract— Recent advances in computer device design led to 
new research breakthroughs in the area of augmented reality 
(AR). A wide range of new applications emerged for use in daily 
tasks. Due to the AR achieved maturity and robustness, more 
research efforts are devoted to open challenges including 
application usability. As such, this article presents and adopts a 
number of usability heuristics for use in the particular case of 
collaborative distributed augmented reality systems. 
In order to validate the proposed heuristics, a case study for an 
industrial maintenance system is considered. The resulting 
testbed is seen as a low cost AR application scenario due to its use 
of off-the-shelf user mobile devices. The main contributions of 
the present research are: the formal process to conceive a 
heuristics’ list, the proposed heuristics’ list for collaborative 
remote AR systems, and a first refinement of the heuristics 
through an experiment with a functional prototype based on a 
low cost collaborative remote AR model.  
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I. INTRODUÇÃO 

Como ocorre com a maioria das tecnologias emergentes, os 
estágios iniciais das pesquisas em Realidade Aumentada (RA) 
estavam focados em fatores técnicos: os pesquisadores tinham 
que resolver vários problemas tecnológicos para criar 
aplicações de RA que fossem usáveis. Dentre os fatores 
técnicos mais relevantes estavam os relacionados a 
rastreamento, visualização, calibração, renderização, 
reconstrução 3D, dispositivos de entrada, desenvolvimento de 
ferramentas de autoria, dentre outros. Estes fatores vêm sendo 
bastante estudados e em muitos casos resolvidos pelo constante 
esforço dos avanços da visão computacional e da computação 
gráfica, bem como pelo aumento das capacidades de hardware, 
como displays de alta resolução e placas gráficas mais robustas 
e o aparecimento de novas tecnologias como o Microsoft 
Kinect e dispositivos móveis cada vez mais sofisticados [1]. 

Na medida em que as tecnologias de base tornam-se mais 
maduras e robustas, e cada vez mais aplicações são 
desenvolvidas, as prioridades de pesquisa começam a ser 
redirecionadas e questões relativas à usabilidade da aplicação 
tornam-se mais ou tão importantes quanto às demais 
preocupações para a evolução da área. Porém, o número de 
projetos que formalmente fizeram avaliação de usabilidade em 
sistemas de RA ainda é reduzido. Em um survey realizado por 
[2], foram levantados artigos entre 1992 e 2004 de quatro 
grandes conferências e os autores chegaram a um total de 266 
artigos que apresentavam alguma pesquisa relacionada à RA e, 
desse total, apenas 21 realizavam algum tipo de estudo formal 
com usuários, ou seja, menos que 8%.  

Dünser, Grasset e Billinghurst [3] dando continuidade ao 
trabalho de [2], realizaram um novo survey acrescentando 
várias outras bases de dados em um intervalo de tempo entre 
1993 e 2007, e de um total de 3309 artigos abordando RA, 
chegaram à 161 que realizavam algum estudo formal ou 
informal com usuários em sistemas de RA, também uma média 
de 8%. Bai e Blackweell [1] partiram para uma revisão 
analítica de trabalhos publicados na conferência ISMAR entre 


