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Resumo

Quando um objecto web específico está deslocado, em relação ao modelo mental criado pelo

utilizador, o mesmo atrasa a deteção do objeto, ou até pode efetuar a deteção, como resultado de um

fenómeno chamado cegueira à mudança (change blindness). A hipótese deste estudo assenta na

ideia que uma saliência visual extra adicionada a um objeto web deslocado da sua localização mais

típica anula ou compensa este atraso na deteção. A saliência de três objetos web específicos foi

manipulada juntamente com a sua localização, para dez lojas online. O método adotado envolveu o

registo da velocidade de deteção dos objetos web, tendo em conta a sua localização na página e

saliência extra, tendo o auxílio do SaliencyToolbox para a criação dos estímulos. Os resultados

deste estudo podem proporcionar aos designers de interação uma técnica para facilitar a criação ou

reconfiguração dos modelos mentais existentes no utilizador para os objetos web que foram

modificados. 

Palavras-chave: Modelo computacional, objectos web, páginas web, modelo mental,

atenção, saliência visual
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Introdução

Enquadramento teórico

No design de interação centrado no utilizador, as necessidades do utilizador dirigem o 

desenvolvimento dos sistemas, em vez das necessidades técnicas (Preece, Rogers, & Sharp, 2002). 

Assim, o primeiro objetivo de um sistema interativo é apoiar o utilizador a atingir os seus objetivos 

dentro desse domínio-alvo (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 2003). Na interação com o ambiente, 

outras pessoas e os produtos tecnológicos, os utilizadores formam modelos mentais internos deles 

mesmos e das coisas com as quais interagem. Estes modelos fornecem uma capacidade preditiva e 

explicativa para entender a interação (Norman, 1983). Devido aos seus vários significados em 

diversos contextos, a definição de “modelo mental” não está uniformizada na literatura. Em geral, 

podemos definir um modelo mental como o conhecimento que o utilizador apresenta entre a entrada

e saída de um sistema, prevendo a saída que será produzida pelas possíveis entradas (Eberts 1994; 

van der Veer & Melguizo 2003; Payne 2008 in Vu & Proctor, 2011). Os modelos mentais são 

naturalmente evolutivos, sendo modificados pelo utilizador para a obtenção do resultado desejado, e

onde atuam constrangimentos relacionados com os conhecimentos técnicos e experiências passadas 

do utilizador com sistemas similares (Norman, 1983). Quanto mais o utilizador aprende acerca do 

sistema e do seu funcionamento, mais o seu modelo mental se desenvolve (Preece et al., 2002). O 

resultado esperado tem como base um objetivo prévio que foi intencionado pelo utilizador. Para que

o mesmo possa avaliar corretamente este resultado, muitos sistemas cognitivos são postos em ação, 

sendo um dos primeiros o sistema atencional, mais especificamente a atenção visual e a procura 

visual. Quando o sistema atencional está a ser influenciado por expectativas, conhecimentos prévios

e objetivos do momento, identificamos este como o sistema atencional top-down (Corbetta & 

Shulman, 2002 in Eysenck & Keane, 2010), sendo acionado de forma voluntária pelo utilizador. Os 

modelos mentais, como já foi referido, estão associados à integração das expectativas e 

conhecimentos prévios, logo, a sua construção, validação e reconstrução está portanto associada a 
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um processamento e sistema atencional tipo top-down. Quando algo de inesperado e potencialmente

importante é apresentado ao utilizador, outro sistema atencional, desta vez involuntário, é acionado:

o sistema bottom-up (Eysenck & Keane, 2010). Sendo influenciado por estímulos externos, 

apresenta uma função de quebra de circuito, onde a atenção visual é redirecionada do seu foco 

atual. Os sistemas top-down e bottom-up são mutuamente influenciados, e interagem entre si 

(Eysenck & Keane, 2010). Ainda, algumas evidências apontam para que a atenção visual e a 

procura visual estejam associadas a objetos, partes de objetos e grupos de objetos (Duncan, 1984; 

Egly, Driver, & Rafal, 1994; Roelfsema, Lamme, & Spekreijse, 1998 in Walther & Koch, 2006). 

Outros autores como Sutcliffe e Namoun (2012) também referem que a atenção (especificamente 

em páginas web) pode ser governada por várias influências que competem entre si: 1) Um 

mecanismo top-down orientado para objetivos (onde se incluem os modelos mentais); 2) Atenção 

conduzida pelo layout estrutural da página web, que distribui padrões de fixação em colunas 

influenciadas pelas convenções de localização; 3) Um mecanismo bottom-up conduzido pela 

saliência. Ainda, de acordo com Posner e Petersen (1990), existe uma hierarquia de sistemas 

atencionais na qual o sistema anterior pode passar o controlo ao sistema posterior, quando o mesmo 

não está ocupado a processar outro material. Assim, de forma involuntária, o utilizador faz essa 

transição por forma a utilizar os seus outros recursos e sistemas atencionais na localização do 

objeto, passando o foco da atenção para uma localização espacial determinada pelos aspetos do 

estímulo desse local (Eysenck & Keane, 2010), mais especificamente o aspeto da saliência dos 

objetos (Sutcliffe & Namoun, 2012).

Em termos de definição, a saliência visual é a capacidade de um sistema visual (humano ou

de máquina) para selecionar um subconjunto de informação visual para posterior processamento

tipo top-down, sendo um mecanismo que serve de filtro para selecionar apenas a informação

interessante relacionada com a tarefa em mãos, ignorando a informação irrelevante (Borji, Sihite, &

Itti, 2012). Em termos de avaliação da saliência dos objetos, existem três métodos frequentemente
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adotados nos estudos: 1) Método qualitativo através de classificações por escala de Likert

preenchidas pelos observadores, onde os mesmos auto-avaliam a sua percepção do grau de saliência

do objeto, como no caso do estudo de Pringle et al. (2001, in Marcell & Williams, 2010); 2) Através

da tecnologia de eye-tracking, observando os padrões e sequências das fixações, como no estudo de

Sutcliffe e Namoun (2012); 3) Através de modelos computacionais biologicamente plausíveis, que

prevêem a região do proto-objeto saliente (Walther & Koch, 2006), de acordo com as suas

características próprias e características de competição com o contexto. Rensik (200a, 200b in

Walther & Koch, 2006) descreve os proto-objetos como unidades voláteis de informação visual que

se podem materializar num objeto coerente e estável quando acedidos pela atenção focada (sistema

top-down).

Como a saliência é considerada uma influência tipo bottom-up na atenção visual primária,

podemos assumir que é mais objetivamente avaliada através dos algoritmos dos modelos

computacionais do que através de decisões tomadas por humanos (Marcell & Williams, 2010). Os

humanos podem inadvertidamente fazer uma avaliação que tem a ver com a relevância semântica

do objeto no contexto e não a saliência do mesmo. É muito difícil para um ser humano distinguir as

suas primeiras impressões de julgamentos mais complexos, por causa da interconectividade e mútua

influência dos sistemas top-down e bottom-up. As implementações computacionais relacionadas

com processos visuais primários são frequentemente motivadas por uma imitação das propriedades

biológicas (Itti & Koch, 2001), existindo vários modelos computacionais que foram desenvolvidos

relativamente à saliência, com diferentes pressupostos. Por exemplo, Walther e Koch (2006)

adotaram um modelo assente na implementação feita por Itti et al. (1998) do modelo dos mapas de

saliência ligados à atenção bottom-up criado por Koch e Ullman (1985), que modela a atenção

seletiva das localizações salientes de uma dada imagem. Os neurónios, na sua fase inicial (atenção

bottom-up) estão regulados para atributos visuais simples, como a intensidade, contraste, oposição

cromática, orientação, direção e velocidade do movimento, ou disparidade estéreo em várias escalas
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espaciais (Itti & Koch, 2001). São precisamente estes atributos que são tidos em conta para a

computação dos mapas de saliência gerados no SaliencyToolbox, um módulo do MatLab,

desenvolvido por Walther e Koch (2006). Este software simula um sistema biológico bottom-up

cujo objetivo é determinar que localizações num cenário apresentam a maior probabilidade de

atenção (fixação) com base apenas na sua saliência visual; o programa não tem acesso ao

conhecimento top-down dos objetos do cenário ou o próprio significado do cenário (Marcell &

Williams, 2010). O modelo computacional de Walther e Koch (2006) que originou este software

tem apresentado um elevado reconhecimento junto da comunidade científica, ao ter sido citado em

mais de 700 artigos 1, dos quais vários confrontaram o modelo computacional com mamíferos, com

sucesso nas previsões geradas. Pode ser obtida mais informação acerca destas evidências nos

estudos relacionados1. Em termos gerais, o SaliencyToolbox analisa uma imagem que é

transformada em 42 mapas de características com base nas diferenças locais entre centro e zona

circundante em termos de intensidade, cor (oposições vermelho-verde e azul-amarelo) e orientação

(0°, 45°, 90° e 135°), em seis escalas espaciais. Os mapas de características são combinados para

um mapa de conspicuidade para cada tipo de característica, sendo posteriormente estes mapas de

conspicuidade recombinados para um único mapa de saliência. É de seguida implementada uma

rede neuronal biologicamente realista tipo winner-take-all para selecionar a área do mapa de

saliência com maior probabilidade de ser atendida (área de maior saliência). Podem ser executadas

várias iterações no programa, pois a cada nova interação é colocado em ação o mecanismo de

inibição do retorno da atenção, que inibe os resultados da área precedente de fixação. É importante

salientar e clarificar que este modelo computacional fornece resultados apenas probabilísticos, e

nesse sentido as suas escolhas devem ser entendidas como indicadores e não certezas

inquestionáveis. 

1 Dado obtido através de busca efetuada em http://scholar.google.com. Mais especificamente, o estudo de Walther e 
Koch (2006), à data de 2 de dezembro de 2014 foi citado 772 vezes. Artigos relacionados: 
http://scholar.google.com/scholar?cites=442166006058630913&as_sdt=5,36&sciodt=0,36&hl=en
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Modelos mentais e saliência visual aplicados a páginas web

Num estudo levado a cabo por Roth et al. (2010), foi pedido a mais de 500 utilizadores de

Internet que construíssem três diferentes tipos de páginas web de acordo com as suas expectativas,

nomeadamente, lojas online, portais de notícias, e páginas de empresas. Os resultados indicaram

que parecem existir modelos mentais para diferentes páginas web (Roth, Tuch, Mekler, Bargas-

Avila, & Opwis, 2013). Os mesmos autores propuseram que este padrão de expectativas acerca das

páginas web servisse de exemplo para desenvolver um índice de tipicalidade (Roth, Schmutz,

Pauwels, Bargas-Avila, & Opwis, 2010) e ainda, propuseram um modelo consolidado para cada

tipo de página web, conforme os índices de tipicalidade da localização de cada objeto, para cada

tipo de página. Posteriormente, no estudo de Roth et al. (2013), foram testadas as páginas web de

três diferentes tipos de páginas web (loja online, portal de notícias e página de empresa), para

avaliar se os objetos web que estavam localizados de acordo com as expectativas dos utilizadores

(índice de tipicalidade elevado) eram encontrados mais rapidamente do que objetos numa

localização menos típica. Os participantes tinham de encontrar, o mais rapidamente possível, o

objeto-alvo na respetiva página web exibida, sendo avaliado o tempo até à primeira fixação e o

número de fixações antes do alvo, através de tecnologia de eye-tracking. Os resultados mostraram

que de facto os utilizadores encontraram os objetos mais rapidamente quando estes estavam

colocados nas localizações esperadas.

Mas não nos podemos esquecer que determinados objetos web de páginas específicas

podem ser modificados ao longo do tempo (ou mesmo retirados), alterando assim as expectativas

sobre os mesmos, devido aos avanços tecnológicos rápidos que moldam a aparência da Internet

(Shaikh & Lenz, 2006 in Roth et al., 2013). Assim, os estudos que se baseiam em modelos mentais

associados a objetos web devem incluir um estudo preliminar para analisar se tais objetos e

tipicalidade respetiva ainda correspondem à realidade, devido à rapidez com que as páginas web

evoluem em termos de design, passo que não foi efetuado no estudo de Roth et al. (2013). 
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Embora já existam evidências que a saliência pode compensar algumas falhas nos modelos

mentais dos utilizadores, ajudando-os a construir melhores modelos mentais, não existem estudos

científicos suficientes, aplicados especificamente aos objetos web, que suportem de forma objetiva

e quantitativa esta hipótese. A saliência como elemento facilitador da detecção do objeto web

deslocado da sua zona de maior tipicalidade (Roth et al., 2013) é um assunto ainda por explorar de

forma mais quantitativa. 

Objetivos e valor acrescentado do estudo

Neste estudo espera-se concluir que a saliência extra imputada num objeto web deslocado da

sua zona de maior tipicalidade anula ou atenua essa descompensação.

Os resultados deste estudo podem fornecer aos designers de interação uma possível técnica

(a adição de saliência aos objetos web), quando perante sistemas cujos objetos foram remodelados

(ou novos) para facilitarem a criação ou reconstrução dos modelos mentais existentes dos seus

utilizadores. Como neste estudo a saliência é adicionada não através dos julgamentos pessoais de

quem constrói/modifica a página, mas com um instrumento de validação dessa saliência conforme o

contexto (SaliencyToolbox), é apresentada uma possível ferramenta de validação da saliência

adicionada aos objetos, o que eleva a sua potencial eficácia.

Método

Estudo preliminar

Devido aos avanços tecnológicos rápidos que moldam a aparência da Internet (Shaikh & 

Lenz, 2006 in Roth et al., 2013), é imperativo que, para a validade externa deste estudo, fosse feita 

uma análise preliminar às páginas web mais vistas em Portugal, em 2014, por forma a verificar se 

ainda se podem usar os pressupostos relativos aos modelos mentais das páginas web elaborados por 

Roth et al. (2013). Para esse efeito, foram recolhidos através do site alexa.com as 100 páginas web 

mais vistas em Portugal em 2014, sendo posteriormente as categorias obtidas confrontadas as 
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mencionadas em Roth et al. (2013) a fim de averiguar se eram coincidentes. Posteriormente 

analisou-se a presença (ou ausência) dos objetos referidos em Roth et al. (2013) nas páginas web 

pertencentes às respetivas categorias. A Tabela 1 contém os resultados deste estudo preliminar.

Tabela 1

Resumo das frequências relativas de cada categoria dos sites analisados

Tipo de página Frequência relativa no total da amostra
Página de 

empresa

28%

Portal de notícias 13%
Rede Social 11%
Loja Online 9%

No estudo de Roth et al. (2010) foi excluída a categoria das redes sociais, logo, como este 

estudo tem como base usar os dados provenientes desse trabalho e do de Roth et al. (2013), também

excluímos a categoria das redes sociais. Assim sendo, confirmou-se que as categorias de páginas 

mais vistas em Portugal em 2014 corresponde às mesmas categorias apontadas por Roth et al. 

(2010). Relativamente à verificação da presença dos objetos web adotados em Roth et al. (2013), ao

nível da homepage de cada tipo de página, notaram-se diferenças significativas. Perto de 57% das 

páginas de empresa não possuem em 2014 o objeto sobre nós, e nas que possuem o mesmo está 

maioritariamente colocado no footer da página, o que difere do modelo consolidado apresentado 

por Roth et al. (2010). O objeto contacto mostrou resultados semelhantes ao objeto sobre nós: 

28.5% do total das páginas de empresa não possuem o objeto na sua homepage, e as que o possuem 

apresentam-no colocado maioritariamente no footer. Relativamente aos portais de notícias 

observou-se que 100% dos portais analisados já não possui o objeto arquivo. As lojas online, por 

outro lado, possuem todos os objetos usados em Roth et al. (2013), e nas localizações associadas a 

uma tipicalidade elevada. Estes dados oferecem indicadores que tanto as páginas de empresa como 

os portais de notícias podem ter mudado de aparência relativamente a 2010, e por consequência os 

respetivos modelos mentais já podem ter evoluído. Como a base deste estudo assenta nos dados 
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fornecidos por Roth et al. (2010), esses  tipos de páginas serão excluídos deste estudo, e assim, 

apenas foram adotadas as lojas online e seus objetos web: carrinho de compras, login e campo de 

busca.

Estudo principal

Tendo em conta que a saliência é altamente dependente do contexto circundante, decidiu-se

que uma abordagem mais ecológica forneceria dados mais conclusivos e contextualizados acerca da

sua eficiência. Ainda, para o âmbito deste estudo é importante que os participantes tenham um

modelo mental já formado acerca do tipo de página web, por isso quanto mais próximo da realidade

estiver a página, mais rápido é o acesso do participante ao seu próprio modelo mental. Ainda, como

já foi referido, quanto mais o utilizador aprende acerca do sistema e do seu funcionamento, mais o

seu modelo mental se desenvolve (Preece et al., 2002), sendo assim mais fortemente presente em

utilizadores experientes. Assim, para o objetivo deste estudo, é importante que os participantes

sejam utilizadores experientes. Para então garantir esta amostra ideal, será aplicado um questionário

aos participantes para averiguar o seu nível de experiência com computadores, páginas web, lojas

online e compras online, operando como critério de inclusão no estudo. A metodologia passa pela

adoção do questionário usado em Roth et al. (2010), que pode ser consultado no Anexo B. Apenas

os participantes experientes e que efetuam compras online pelo menos várias vezes por ano poderão

ser incluídos no estudo. 

Pelas vantagens apresentadas para os modelos computacionais, resolvemos adotar o modelo

desenvolvido por Walther e Koch (2006), mais especificamente o software por eles desenvolvido, o

SaliencyToolbox. Não é muito científico que a saliência acrescentada seja colocada no objeto

apenas de acordo com os julgamentos pessoais do investigador. Além disso, como neste estudo é

adotado um design mais ecológico temos de ter em conta que os restantes elementos da página web

entram em competição direta (em termos de saliência) com o objeto deslocado da sua localização de

maior tipicalidade. E por esta razão, a saliência acrescentada vai obrigatoriamente variar conforme a
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página, o que faz com que a sua influência seja de difícil controle. Para controlar esta variável (a

interferência do contexto específico de cada página nos resultados), a opção foi de tornar cada

objeto web na condição T0S1 (ver condicoes) como o mais saliente da respetiva página web. Para

obter este resultado a saliência extra foi validada com o SaliencyToolbox (mais detalhes nos

procedimentos). 

Amostra

A partir dos resultados do questionário mencionado acima, serão incluídos 30 participantes 

neste estudo, por forma a garantir da normalidade da distribuição. Será usado apenas um grupo 

dependente, no qual serão feitas medições repetidas. 

Meios e recursos

Para a criação dos estímulos pertencentes às várias condições experimentais (ver condicoes),

será usado um computador com Photoshop CS6®, MATLAB® R2013a com o módulo 

SaliencyToolbox e acesso à Internet. Será ainda necessária uma sala, uma mesa, duas cadeiras, um 

computador com Superlab 4®, um monitor LG® IPS243 de 1920 x 1080px Full HD de resolução, 23

polegadas de diagonal, e um aspect ratio de 16:9, e um teclado Apple Macintosh para introdução de

respostas. Para o cálculo dos resultados adotar-se-á o IBM® SPSS® Statistics 22.

Design experimental

Este estudo adota um design intra-participantes, com uma amostra dependente ou 

emparelhada, com medições repetidas. Embora a utilização de grupos independentes eleve em geral

a validade interna de qualquer estudo, neste caso o fator de aprendizagem entre estímulos é muito 

elevado, razão pela qual não se deve criar um grupo para cada condição experimental, sob pena de 

enviesar os resultados obtidos. 

Variáveis. A primeira variável independente corresponde à localização do objeto web (T), 

tendo em conta a tipicalidade da sua localização (Roth et al., 2013). A variável independente T 

possui dois níveis: T1, se o objeto estiver na sua localização de maior tipicalidade; T0 se o objeto 
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estiver fora da sua localização de maior tipicalidade. A segunda variável independente é a saliência 

extra do objeto web (S), tendo por base a saliência do objeto no seu estado original. Também possui

dois níveis: S0, se o objeto não tiver saliência extra; S1 se o objeto tiver saliência extra. Existe 

apenas uma variável dependente: o tempo de resposta para a detecção do objeto web (R).

Condições. Cada condição combina as duas variáveis independentes (T e S) em níveis 

distintos, sendo que em duas dessas condições a variável S está em nível de ausência (S0). As 

condições criadas são T1S0, T1S1, T0S0 e T0S1. Ainda, para conceder uma segunda camada de 

controlo, por forma a evitar variáveis parasita relacionadas com a competição auto-infligida pelos 

participantes, foi acrescentada uma condição na qual o objeto não está presente. Se os participantes 

souberem que o objeto que procuram está em todos os screenshots apresentados podem indicar que 

detetaram o objeto sem o terem detetado, por forma a conseguirem tempos de resposta mais 

rápidos, e por consequência melhores resultados para si mesmos. Foi criada esta condição de 

controlo para cada objeto web. Assim, no design deste estudo os participantes apenas devem indicar

se encontram ou não o objeto (para mais ver procedimentos). 

Figura 1. Exemplo ilustrativo das condições experimentais para o campo de busca
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No total foram escolhidas 10 lojas online (à semelhança do procedimento em Roth et al. 

(2013)), dentre as páginas retiradas do estudo preliminar, que por sua vez foram transformadas para 

as 5 condições anteriormente explicadas, e ainda multiplicadas pelos 3 objetos selecionados no 

estudo preliminar. No total, 10 lojas online x 5 condições x 3 objetos = 150 imagens. Cada 

participante efetuará 30 visualizações de cada uma das 5 condições.

Hipótese. Neste estudo a hipótese operacional é de que o tempo de resposta na condição 

T0S1 é significativamente diferente da condição T0S0  (objeto ao qual não foi acrescentada 

saliência), independentemente dos restantes elementos da página, e ainda que o tempo de resposta 

em T0S1 se aproxima ao tempo de resposta obtido em T1S0.

Estímulos. Para criar os estímulos foi tirado um screenshot (imagem) da homepage para 

cada loja online, sendo uniformizados para 1024 x 768px e posteriormente rotulados como estímulo

correspondente à condição T1S0. Posteriormente este screenshot foi levado para o SaliencyToolbox

onde foi criado um mapa de saliência da imagem e onde foi encontrado o objeto que corresponde à 

maior probabilidade de fixação, em termos de saliência apenas. Foi efetuado este passo para que 

aquando da condição T0S1 se possa executar novamente este teste para confirmar se a saliência 

acrescentada faz com que o objeto web passe a ser o objeto mais saliente da página. Se este se 

tornasse o objeto mais saliente da página, o contexto da página não iria enviesar os resultados e as 

diferenças encontradas nos tempos de resposta dever-se-iam mais ao objeto web com saliência extra

do que aos restantes elementos da página. A partir do estímulo T1S0 foram criados os outros 

estímulos. Para o estímulo correspondente à condição T0S0, utilizou-se o estímulo T1S0 e usou-se 

o Adobe Photoshop para adulterar a posição do objeto, para fora da localização de maior 

tipicalidade.

Para criar o estímulo correspondente à condição T0S1, utilizou-se como base o estímulo 

T0S0 para conferir uma saliência extra ao objeto. A primeira fase da adição de saliência foi 

executada atendendo aos componentes da saliência mencionados pela literatura (cores, contraste, 
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orientação, contexto em volta, etc.). Depois, esta proposta inicial foi levada ao SaliencyToolbox a 

fim de validar se o objeto passava a ser o mais saliente da página. Quando houve uma validação 

positiva este tornou-se o estímulo da condição T0S1. 

Por último, utilizou-se o estímulo da condição T0S1 e colocou-se o objeto na localização 

T1, o que corresponde à condição T1S1. Foi replicado este processo para todos os screenshots, 

perfazendo 15 imagens diferentes para cada loja online. No Anexo A pode ser consultado um 

exemplo ilustrativo deste processo, para a loja online fnac.pt (campo de busca), nas Figuras 2-12, 

onde se incluem os respetivos mapas de saliência e restantes dados.

Procedimentos. Por forma a determinar a distância de visualização para a experiência 

adotaram-se os resultados obtidos por Sakamoto, Aoyama, Asahara, Yamashita, eOkada (2008) 

quanto ao cálculo da distância de visualização ótima por forma a evitar fadiga visual. Nessa base, 

adotámos o valor de 3 vezes a altura do monitor como distância de visualização. Para se calcular a 

altura do monitor recorremos à fórmula h= d/(√(r2+1)), com h= altura do monitor, d = diagonal do 

monitor e r= aspect ratio sob a forma de fracção. Para o monitor adotado para este estudo, 

obtivemos uma distância de visualização de 85 cm. Assim sendo, será instruído aos participantes 

que se coloquem a uma distância de 85 cm do ecrã. O estudo principal foi desenvolvido para ser 

aplicado no programa Superlab® 4, onde será construído um ensaio experimental de resposta 

forçada, dividido em duas partes.

Fase de aprendizagem. Página de boas-vindas com as primeiras instruções, onde será 

indicado ao participante a sua tarefa, que consiste em indicar (tecla S e N) se existem ou não 

determinados elementos nas páginas que vão ser apresentadas. 

Nesta fase serão usados screenshots de páginas que não vão estar presentes no estudo 

principal, e os objetos indicados também serão diferentes dos que serão usados no estudo principal, 

por forma a não provocar uma aprendizagem não intencionada.
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Estudo principal. Depois do bloco de aprendizagem, o processo seguinte (bloco de 

condição) será repetido aleatoriamente até serem mostradas todas as condições relativas a objetos e 

páginas (exemplo na figura 13), contendo a instrução + objeto (busca, login ou carrinho) na 

condição T1S0, T1S1, T0S0, T0S1 ou sem objeto. A instrução será apresentada durante 2 segundos 

ao participante, passando posteriormente para a imagem. A imagem será exibida sem tempo limite, 

o participante clicará em "S" ou "N" e a experiência prosseguirá.  

Como cada bloco será assignado e exibido de forma aleatória para cada participante durante 

o seu ensaio, nunca existirá uma ordem repetida da sequência de estímulos exibidos entre 

participantes. Cada participante executará um tempo total de experiência de 20 minutos 

(aproximado). Ainda, os participantes serão instruídos a estar com o dedo indicador da mão 

esquerda sob a tecla "S" e o dedo indicador da mão direta sob a tecla "N" durante todo o teste. 

Figura 13. Exemplo ilustrativo do procedimento experimental com um bloco que foi 

selecionado aleatoriamente. 



EFEITO DA SALIÊNCIA NA CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS MENTAIS DE PÁGINAS WEB                         16

Nota

Como mencionado anteriormente, este estudo está ainda na fase de design/construção. Os 

próximos passos são reunir todos os participantes necessários e consistentes com os requisitos pré-

estabelecidos, executar o estudo com os mesmos, obter resultados e respetivas conclusões, e ainda 

discutir as implicações dos resultados.
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Anexo A

Figura 2. Loja online fnac.pt, screenshot

original que corresponde à condição T1S0

Figura 3. Objeto com maior 

probabilidade para a primeira fixação ocular 

(assinalada a verde), obtido através do 

SaliencyToolbox.

            

Figura 4. Mapa de saliência de fnac.pt na condição T1S0, obtido através do 

SaliencyToolbox

Dados da simulação: winner: 92,414 (coordenadas x e y da localização do objeto vencedor); t =

100.9 ms (tempo de resposta previsto) - Blue/Yellow (9-5) (mapa de características vencedor, 

neste caso a oposição azul/amarelo do objeto).
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Figura 5. Loja online fnac.pt, com 

objeto web do campo de busca fora da sua 

zona de maior tipicalidade (condição T0S0). 

O objeto foi colocado na zona inferior da 

página.

Figura 6. Objeto de maior probabilidade 

para a primeira fixação ocular (assinalada a 

verde), apenas tendo em conta a saliência em 

T0S0 (mesmo objeto que em T1S0)

Figura 7. Mapa de saliência em T0S0, muito semelhante à condição T1S0

Dados da simulação: winner : 86,412; t = 100.3 ms - Blue/Yellow (9-5)
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Figura 8. Campo de busca com S1, 

estímulo final confirmado onde o campo de busca 

é o objeto com maior probabilidade para a 

primeira fixação, tendo em conta apenas a 

saliência.

Figura 9. Objeto de maior 

probabilidade para a primeira fixação ocular

(assinalada a verde), apenas tendo em conta

a saliência em T0S1 (passa a ser o campo 

de busca)

Figura 10. Mapa de saliência em T0S1 (campo de busca alterado é o objeto mais saliente

da página)

Dados da simulação: winner : 280,496; t = 100.1 ms – Red/Green (6-3)
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Figura 11. Exemplo de condição T1S1
Figura 12. Sem objeto web para o 

campo de busca.
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Anexo B

Questionário de inclusão no estudo

1. Classifique a sua experiência:

Na utilização de computadores

    

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

Na utilização da Internet

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

Em compras online

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

No design de páginas web

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

2. Indique a frequência de utilização:

Da Internet para fins pessoais

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

Da Internet para fins profissionais

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista
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Do computador para fins pessoais

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

Do computador para fins profissionais

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista

Para compras online

Inexperiente Pouco
experiente 

Relativamente
experiente

Experiente Muito experiente Especialista


