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Este trabalho apresenta o ARkanoidAR 2.0, uma ferramenta em 
Realidade Aumentada (RA) que faz parte do sistema de 
soluções interativas para reabilitação motora, o IKAPP.  Através 
de feedbacks em áudio, texto e imagem, auxilia o usuário a 
corrigir o movimento durante a prática de exercícios.  

                                       

Metodologia
As mudanças na interface foram realizadas respaldadas nos 
resultados dos testes com o ARkanoidAR 1.0 , na literatura de 
RA e na apuração crítica de um designer. Foram 
implementadas ao código, e uma nova fase de testes foi 
iniciada.

Resultados
 Uma amostra de 9 usuários realizaram os testes e 
responderam os questionários em escala Likert de 1 a 5, com 
total de 36 questões.

O ARkanoidAR 2.0 é resultado de trabalho interdisciplinar para 
avaliação e desenvolvimento da interface, cujas falhas na 
compreensão das instruções foram detectadas através de 
testes de usabilidade com o ARkanoidAR 1.0.  Nesta nova 
versão, foram corrigidas  as falhas buscando maior clareza na 
transmissão das informações para realização dos movimentos 
corretamente. É possível avaliar boa jogabilidade e fácil 
aprendizado, mas ainda existem inconsistências que necessitam 
ser avaliadas. A baixa amostragem dos testes e falhas no 
tracking do Kinect ainda não permite elaborar conclusões mais 
precisas. 
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