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Abstract. This article describes the features, advantages and disadvantages,  
and possible improvements on the usability  of the new graphical  interface  
used by Ubuntu operating system called Unity which was adopted in the latest  
versions of this distribution.

Resumo. Este artigo descreve as funcionalidades, vantagens e desvantagens,  
e possíveis melhorias sobre a usabilidade da nova interface gráfica utilizada  
pelo sistema operacional Ubuntu chamada Unity que foi adotada nas últimas  
versões desta distribuição.

1. Introdução

A partir  da versão 11.04 da distribuição Linux Ubuntu,  foi apresentada uma 
nova interface gráfica chamada Unity e que traz uma paradigma de usabilidade diferente 
que aproxima-se bem das interfaces gráficas de smartphones equipados com Android ou 
iOS. 

No lançamento oficial da interface Unity – na versão 11.04 do Ubuntu –, houve 
uma grande revolta, pois muitos acreditavam que a Canonical, empresa responsável pela 
distribuição Linux Ubuntu,  estava  deixando de  usar  uma interface  chamada Gnome 
Shell que já estava estável e era bastante simples de usar. 

Para os usuários do Windows ou MacOS, o propósito deste artigo pode parecer 
estranho, já que nestes sistemas operacionais não é permitida a troca da interface gráfica 
ao contrário das distribuições Linux que existem várias opções atualmente, como por 
exemplo, Gnome Shell, Gnome 3, Kde, Xfce, Unity, LXDE etc. 

As distribuições Linux são capazes de funcionar somente com o modo texto que 
é um prompt de comandos, mas é claro que isso não é interessante para usuários finais 
que querem apenas o usar os seus computadores para acessarem a internet, editar um 
texto, ouvir uma música ou assistir um filme. É interessante só quando a distribuição 
Linux funcionará apenas como servidor em uma rede de computadores. 

Nas  distribuições  Linux,  a  interface  gráfica  também  é  conhecida  como 
gerenciador de janelas, que consiste em um programa que roda sob o X Window System 
e  é  responsável  pelas  funções  de  ajuste  de  tamanho  de  janela,  minimização, 
maximização, barras de título, bordas e outras decorações para as janelas das aplicações, 
ícones.  É  o  gerenciador  de  janelas  que  determinará  a  aparência  do  seu  sistema X, 



portanto a escolha de um vai do gosto do freguês. A utilização de um ambiente gráfico 
aumenta a produtividade do usuário, no qual o mouse é indispensável hoje em dia em 
ambientes desktop. O X Window System é um conjunto de aplicativos que funcionam 
juntos para fornecer uma interface gráfica ao usuário. E isso é importante desde que se 
leve em consideração as pessoas que migram de sistemas operacionais como Windows 
e MacOS. 

A interface gráfica usada anteriormente no Ubuntu se chama Gnome Shell, que é 
uma das interfaces gráficas mais usadas em outras distribuições Linux. Com a chegada 
da interface gráfica Unity no Ubuntu,  muitos de seus usuários se frustraram com a 
mudança e buscaram outras alternativas de distribuições Linux, até porque a primeira 
versão do Unity tinha vários bugs e muitos não queriam perder tempo aprendendo como 
usar uma nova interface gráfica. Para quem não é usuário de Linux, veja como era o 
menu de programas da interface gráfica Gnome na distribuição Ubuntu 10.04 na Figura 
1: 

Os aplicativos são facilmente encontrados no menu “Aplicativos”, enquanto que 
para acessar as pastas bastava clicar em “Locais” e configuração do sistema clicar em 
“Sistema”. Para quem estava acostumado (a) com uma interface gráfica bem simples e 
limpa com o Gnome Shell,  a mudança para Unity causou uma certa estranheza aos 
usuários, pois o advento do Unity foi  justificado por ser uma interface gráfica mais 
leve, mais fácil de usar e que tem como objetivo aproveitar mais o espaço da área de 
trabalho. 

Figura 1: Menu  de  programas  no  Ubuntu  10.04



Veja abaixo, na Figura 2, como ficou a área de trabalho do Unity nas novas 
versões do Ubuntu (versões 11.04, 11.10 e 12.04): 

Agora no canto esquerdo existe um dock lateral, vide Figura 2, onde ficam os 
atalhos dos programas. Ali  ficam tanto botões dos programas fechados como abertos. 
Isto lembra o comportamento da dock do MacOS e da barra de tarefas do Windows 7.  
O dock desaparece ao usar os programas, aparece ao levar o mouse para o lado esquerdo 
da tela. Ele serve como uma barra de tarefas, mas tem um comportamento bem diferente 
da barra de  tarefas clássica. Para quem usa o Mac ou Windows 7, as semelhanças são 
maiores do que as diferenças, mas para quem já é usuário do Ubuntu a vários anos isso 
é tormento no início. 

O botão com o logo do Ubuntu ou usar a tecla “Windows” (também conhecida 
como Super)  do teclado abre um campo com busca e atalhos dos aplicativos. É bem 
rápido e prático, basta digitar o começo do nome do programa desejado e pressionar a 
tecla ENTER. 

Figura 2: Área  de  trabalho  do  Unity  já  na  versão  11.04  do  Ubuntu



Veja abaixo na Figura 3: 

Um ponto a ser lembrado é que o Unity para ser bem utilizado é necessário 
memorizar  algumas combinações de tecla para que a produtividade aumente, talvez 
seja um dos pontos mais polêmicos em seu uso! 

• Super (tecla com o logo do Windows): Chama o Lançador. 

• Super+ 1 ou 2 ou 3 e até 0: abre ou foca o aplicativo. 

• Super+Shift + 1 ou 2 ou 3 e até 0: abre uma nova instância do aplicativo. 

• Super+T: Abre a lixeira. 

• Alt+F1: Chama o Lançador e dá foco para ser usado pelo teclado 

• Alt+F2: Chama o Lançador em modo especial para executar comando. 

• Ctrl+Alt+T: Abre uma janela do Terminal. 

• Alt + TAB: alterna entre as janelas e programas abertos. 

Figura 3: Tela  mostrada  para  pesquisa  de  aplicativos  quando  a  tecla  Super  é  pressionada 



Veja o uso do Alt + TAB, que já algo comum na interface do Windows e nas 
versões antigas do Ubuntu também: 

Uma forma de obter ajuda é pressionar a tecla Super por alguns segundos e será 
mostrada a tela abaixo na Figura 5 onde serão mostradas as teclas de atalho para usar 
outras funções.

Figura 4: Tela  mostrada  quando  são  pressionadas as  teclas  ALT + TAB  para  alternar  os 
programas  abertos

Figura 5: Tela  de  ajuda  com  atalhos  ao  manter  a  tecla  Super  pressionada  por  alguns 
segundos



Para quem está acostumado com o Windows ou o Gnome Shell, quanta falta faz 
aquela barra inferior na qual ficam os programas abertos e só clica em cima do nome do 
programa  que  ele  maximiza  novamente  e  agora  é  praticamente  forçado  a  usar  a 
combinação de tecla ALT + TAB para alternar entre eles. 

É possível fazer com que esta barra fique na parte inferior da tela, mas é feito de 
forma não convencional através de scripts não homologados pela Canonical, então fica 
por conta e risco do usuário tentar fazer este ajuste. 

Na versão 12.04 do Ubuntu, que é a mais nova, o Unity parece mais maduro, 
rápido e bem  mais acabado e traz uma Central de programas do Ubuntu empacotada 
com aplicativos que você pode baixar e instalar (aplicativos,  livros,  revistas e mais, 
tanto gratuitos quanto pagos), ideia trazida dos sistemas operacionais de smartphones, 
como, por exemplo, o Android e iOS. Veja abaixo na Figura 6: 

Será feita uma análise da interfaces Unity em termos de usabilidade baseando 
nas  diretrizes  de  usabilidade  de  Nielsen.  Além  disso,  depoimentos  de  usuários  do 
Ubuntu há vários anos foram colhidos para análise através de um questionário que será 
mostrado em seguida.   

Figura 6: Central  de  aplicativos  na  interface  gráfica  Unity  no  Ubuntu  12.04



2. Análise da usabilidade do Unity através das diretrizes de Nielsen

As  diretrizes  que  serão  usadas  neste  artigo  para  análise  de  usabilidade  da 
interface gráfica Unity serão: visibilidade e status do sistema, controle de usuário e 
liberdade, prevenção de erros, reconhecimento em vez de recordação, flexibilidade e 
eficiência de utilização, ajuda e documentação, tempo de resposta, navegação, ícones, 
poluição visual, listas.

2.1. Visibilidade e status do sistema

Para o usuário que utiliza o Unity pela primeira vez não é difícil localizar os a 
barra de ícones, portanto ele consegue iniciar uma interação facilmente com o sistema. 
Isso muda a partir do momento que o usuário começa a trabalhar com várias janelas 
(programas  abertos)  ao  mesmo  tempo  já  que  é  necessário  conhecer  algumas 
combinações de tecla para alternar entre janelas de maneira mais ágil, mas que pode ser 
feita  clicando no ícone dos outros  programas na  barra  lateral  (também chamada de 
dock). 

Caso o programa não apareça na barra lateral é necessário clicar no primeiro 
ícone  da  barra  com  a  logomarca  do  Ubuntu,  vide  Figura  7,  e  digitar  o  nome  do 
programa na barra ou pressionar a tecla Super (com o logotipo do Windows). Uma vez 
aberto, o programa aparece na barra lateral.

Outro detalhe importante é saber quais os programas estão abertos, isto é, quais 
janelas e em qual janela estou no momento. Para saber que um programa está aberto é  
só  olhar  o  ícone respectivo  na  barra  esquerda  e  verificar  se  tem uma seta  do  lado 
esquerdo. Se tiver uma seta do lado esquerdo, é um indicativo que o programa possui 
uma janela aberta no momento. Se houver duas setas, uma da direita e outra da esquerda 
significa que o programa tem janela aberta e é a janela que está em foco no momento. 

Figura 7



Veja na figura 8:

Ao usar o Unity, o significado das setas não fica claro ao usuário. A Figura 8  
indica que o Firefox é a janela que está em foco no momento, veja o ícone do Firefox na 
barra esquerda com duas setas, uma da direita e outra na esquerda.

2.2. Controle de usuário e liberdade

O usuário para obter controle eficiente da interface Unity precisa memorizar 
algumas teclas de atalho, mas as principais são fáceis de memorizar. O interessante é o 
espaço  na  área  de  trabalho  que  fica  disponível  para  o  usuário  com essa  forma  de 
organizar ícones e barra de tarefas o que evita a poluição visual também.

Outro detalhe importante, é que o Unity permite que o usuário possa trabalhar 
com diversas áreas de trabalhos também, veja na Figura 9, onde é mostrada 4 áreas de 
trabalho, isto é, liberdade para abrir mais janelas de maneira mais organizada.

Figura 8: As  setas  da  direita  indicam  quais  janelas  estão  abertas,  e  seta  da  direita  indica 
qual  janela  está  em  foco  no  momento,  no  caso  o  Firefox



Um ponto negativo para o controle do usuário é que quando uma janela está em 
foco, se o ponteiro do mouse não passar no topo da tela, os botões de fechar, maximizar 
e minimizar não aparecem para o usuário, vide Figura 10. 

Figura 9: Múltiplas  áreas  de  trabalho  no  Unity

Figura 10: Botões  de  fechar,  minimizar  e  maximar  só  aparecem  quando  o  ponteiro  do 
mouse  vai  ao  topo  da  janela



2.3. Prevenção de erros

A interface atende bem a este requisito não apresentando nenhum problema nos 
testes executados.

2.4. Reconhecimento em vez de recordação

As teclas de atalhos fazem com que o usuário tenha dificuldades no início do uso 
da interface gráfica, sendo que as teclas de atalhos são muito importantes para o uso 
eficiente do Unity.  O ícone que abre outros  aplicativos  que não aparecem na barra 
esquerda não indica que sua função é essa de maneira intuitiva quando o usuário vai 
usar o Unity pela primeira vez fazendo com que o usuário tenha que testar para que 
serve o botão da Figura 7.

2.5. Flexibilidade e eficiência de utilização

Quanto a flexibilidade, foi sentido a falta de poder alterar o comportamento da 
barra esquerda. Muitos usuários estão acostumados a trabalhar com a barra na parte 
inferior da tela como no Windows e Mac OS.

2.6. Ajuda e documentação

Na área de trabalho não há um ícone na barra de ícones indicando documentação 
com  dicas  para  usabilidade  da  interface,  mesmo  tendo  isto  já  não  seria  um  bom 
indicativo, pois as boas interfaces não faz necessárias as documentações. Mas como foi 
uma mudança radical na usabilidade da versão 10.04 do Ubuntu para o  11.04 isso se 
faria necessário sim. O que existe em relação as teclas de atalho é um comando que é 
ativado ao pressionar por alguns segundos a tecla Super que mostra uma tela com as 
teclas de atalho, vide Figura 5.

2.7. Tempo de resposta

O Unity nasceu para funcionar bem em computadores que possuem placas de 
vídeo razoáveis, mas oferece uma opção chamada Unity 2D para usuários que possuem 
hardware com menos desempenho mantendo praticamente todas as funcionalidades do 
modo normal, conhecido como Unity 3D. Para os testes de desempenho foram usadas 
dois  modelos  diferentes  de  placa  de  vídeo:  uma NVIDIA Geforce  9500GT e  Intel 
Graphics 3000 e o desempenho em ambas foi excelente.

2.8. Navegação

A navegação pode ser  feita  de duas maneiras,  usando teclas  de atalhos  para 
acessar  os  programas  ou  arquivos,  para  alternar  entre  janelas  abertas  ou  usando  o 
mouse. Lembrando que uma das ideias do Unity é diminuir o uso do mouse. É notada 
uma certa dificuldade do usuário que nunca usou o Unity quando o usa pela primeira 
vez por estar acostumados com outras interfaces de outros sistemas operacionais.

2.9. Ícones 

Os ícones são bem visíveis e sugerem o que fazem na área de trabalho, exceto o 



primeiro ícone da barra (vide Figura 7) que abre outro painel para abrir programas e 
arquivos, pois não traz uma ideia clara do “Iniciar” do Windows XP por exemplo.

2.10. Poluição visual

É um dos pontos fortes do Unity. A maneira como organiza os ícones é feita de 
maneira inteligente deixando a disposição o que o usuário mais utiliza evitando poluir a 
área de trabalho com opções que nem serão usadas no momento. O painel de controle 
do sistema pode ser facilmente acessado clicando no botão que está disponível na barra 
esquerda como mostra a figura 11. O ícone para as configurações do sistema (painel de 
controle) é bem sugestivo e mostra uma engrenagem e uma ferramenta.

2.11. Listas

Uma das principais diretrizes de usabilidade para páginas de categorias é deixar 
que os usuários filtrem os itens de acordo com os atributos de interesse e isto é feito no 
Unity. Veja nas figuras 11, 12 e 13 a seguir. A lista de programas, músicas e vídeos é 
organizada de maneira que são mostrados os últimos arquivos usados podendo o usuário 
digitar  o  início  do  nome  do  programa  ou  arquivo  e  o  sistema  vai  mostrando  os 
programas e arquivos que começam com aquela palavra como sugestão para o usuário a 
fim de ganhar agilidade na localização dos recursos.

Figura 11: Painel  de  controle



Figura 12: Pesquisa  por  músicas

Figura 13: Pesquisa por vídeos



3. Pesquisa de opinião sobre as mudanças da interface gráfica no Ubuntu

Um  questionário  foi  criado  no  Google  Docs  [1]  para  coletar  a  opinião  de 
usuários do Ubuntu desde a versão 10.04 que ainda usava a interface gráfica Gnome 
Shell e possui 20 questões no total e foi respondido por 12 participantes. 

3.1. Perguntas do questionário

1) Como usuário da interface Unity, o que você achou da barra de tarefas estar ao lado 
esquerdo  da  tela  e  não  na  parte  inferior  como  usado  tradicionalmente  por  outros 
sistemas operacionais? 

• Ótimo, inovador 

• Bom 

• Ruim 

• Muito ruim 

2) O que você achou da forma de executar um programa no qual o usuário deve apertar 
a tecla Super (com o logotipo do Windows) e digitar o começo do nome do programa? 

• Ótimo, pois é prático do que ficar dando vários cliques até chegar no programa 
que eu quero 

• Bom, mas gosto de ter a opção de localizar pelo mouse também de maneira fácil 

• Ruim 

Figura 14: Pesquisa  por  aplicativos



• Muito ruim 

3) Ao usar a janela de qualquer programa maximizada o menu superior tradicional com 
as opções Arquivo, Editar, Exibir etc ficam ocultas até que você coloque o ponteiro do 
mouse na borda superior da janela. Isso afeta sua produtividade / usabilidade de maneira 
negativa? 

• Sim 

• Não 

4) Escolher a janela de programa já aberto que você quer trabalhar no momento ficou 
mais fácil usando quase que obrigatoriamente a combinação de teclas ALT + TAB? 

• Sim 

• Não 

5) Você sentiu dificuldades em identificar quais programas estão abertos? 

• Sim 

• Não 

6) O Unity proporcionou um maior espaço na área de trabalho, principalmente para 
quem tem monitor pequeno. Foi positiva a mudança quase que radical na interface para 
atingir este objetivo? 

• Sim 

• Não 

7) Você ainda prefere a interface gráfica anterior (Gnome Shell) do Ubuntu ao invés do 
Unity? 

• Sim 

• Não 

8) A integração da interface Unity com o teclado através de combinações de tecla é: 

• Positiva, pois melhora a usabilidade e é fácil de memorizar as combinações de 
tecla 

• Positiva, pois melhora a usabilidade mas é difícil de memorizar as combinações 
de tecla 

• Negativa, pois piora a usabilidade mas é fácil de memorizar as combinações de 
tecla 



• Negativa, pois piora a usabilidade e é difícil de memorizar as combinações de 
tecla 

9) O Dashboard aberto com a tecla Super (com o logotipo do Windows) organizou 
melhor  a  localização  de  programas,  arquivos  como  músicas  e  vídeos  e  a 
disponibilização de arquivos usados recentemente? 

• Sim 

• Não 

10) Você achou o Unity leve (com bom desempenho)? 

• Sim 

• Não 

11) Você teve caso de travamento da interface gráfica Unity? 

• Sim, uma única vez 

• Sim, várias vezes 

• Não 

12) Em relação a aparência, o Unity superou a interface utilizada anteriormente pelo o 
Ubuntu? 

• Sim 

• Não 

13) O que você acha da ideia de utilizar mais o teclado do que o mouse para executar 
tarefas da interface gráfica? (O Unity permite isso através de várias combinações de 
tecla). 

• Ótimo, pois eu fico mais produtivo (a) e diminuo o risco de desenvolver a LER 

• Bom, mas não achei nada intuitivas as combinações de tecla 

• Ruim, acho que pode evoluir mais as combinações de tecla 

• Muito ruim, prefiro usar o mouse para localizar o que preciso 

14) A interface gráfica Unity fez você procurar outras distribuições Linux que fornecem 
interfaces gráficas diferentes? 

• Sim 

• Não 



15) A interface Unity lembrou alguma coisa das interfaces de sistemas operacionais 
para Smartphones como o Android ou o iOS da Apple? 

• Sim 

• Não 

16) Você achou fácil personalizar a interface gráfica Unity? 

• Sim 

• Não 

17)  A medida que você  vai  abrindo vários  programas o dock lateral  vai  crescendo 
criando um efeito sanfona. Isso lhe prejudicou sua usabilidade? 

• Sim 

• Não 

18) A interface Unity é fácil de aprender? 

• Sim 

• Não 

19) Você precisou pesquisar algo na Internet para usar recursos básicos que se espera 
usar em uma interface gráfica? 

• Sim 

• Não 

20) Informe o que você achou mais positivo na interface gráfica Unity. 

21) Informe o que você achou mais negativo na interface gráfica Unity. 



3.2. Análise do questionário

         Abaixo é mostrado o resultado de cada questão do questionário.

1) Como usuário da interface Unity, o que você achou da barra de tarefas estar ao lado 
esquerdo  da  tela  e  não  na  parte  inferior  como  usado  tradicionalmente  por  outros 
sistemas operacionais? 

B o m

Ó t im o

R u im



2) O que você achou da forma de executar um programa no qual o usuário deve apertar 
a tecla Super (com o logotipo do Windows) e digitar o começo do nome do programa? 

B o m

Ó t im o

R u i m



3) Ao usar a janela de qualquer programa maximizada o menu superior tradicional com 
as opções Arquivo, Editar, Exibir etc ficam ocultas até que você coloque o ponteiro do 
mouse na borda superior da janela. Isso afeta sua produtividade / usabilidade de maneira 
negativa? 

S i m

N ã o



4) Escolher a janela de programa já aberto que você quer trabalhar no momento ficou 
mais fácil usando quase que obrigatoriamente a combinação de teclas ALT + TAB?

5) Você sentiu dificuldades em identificar quais programas estão abertos? 

S im

N ã o

S i m

N ã o



6) O Unity proporcionou um maior espaço na área de trabalho, principalmente para 
quem tem monitor pequeno. Foi positiva a mudança quase que radical na interface para 
atingir este objetivo? 

7) Você ainda prefere a  interface gráfica anterior  (Gnome Shell)  do Ubuntu ao 
invés do Unity?

S i m

N ã o

9 2 %

8 %

S i m N ã o



8) A integração da interface Unity com o teclado através de combinações de tecla é: 

9) O Dashboard aberto com a tecla Super (com o logotipo do Windows) organizou 
melhor  a  localização  de  programas,  arquivos  como  músicas  e  vídeos  e  a 
disponibilização de arquivos usados recentemente? 

S im

N ã o

P o s i t iv a ,  p o i s  m e lh o r a  a  
u s a b i l i d a d e  e  é  f á c i l  d e  
m e m o r i z a r  a s  
c o m b i n a ç õ e s  d e  t e c la

P o s i t iv a ,  p o i s  m e lh o r a  a  
u s a b i l i d a d e  m a s  é  d i f í c i l  
d e  m e m o r iz a r  a s  
c o m b i n a ç õ e s  d e  t e c la

N e g a t i v a , p o is  p io r a  a  
u s a b i l i d a d e  e  é  d i f í c i l  d e  
m e m o r i z a r  a s  
c o m b i n a ç õ e s  d e  t e c la



10) Você achou o Unity leve (com bom desempenho)?

11) Você teve caso de travamento da interface gráfica Unity? 

S im , v á r i a s  v e z e s

S im , u m a  ú n i c a  v e z

N ã o

S i m

N ã o



12) Em relação a aparência, o Unity superou a interface utilizada anteriormente pelo 
o Ubuntu?

13) O que você acha da ideia de utilizar mais o teclado do que o mouse para executar 
tarefas da interface gráfica? (O Unity permite isso através de várias combinações de 
tecla). 

S im

N ã o

Ó t im o

B o m

R u im

M u i t o  R u im



14) A  interface  gráfica  Unity  fez  você  procurar  outras  distribuições  Linux  que 
fornecem interfaces gráficas diferentes?

15) A interface Unity lembrou alguma coisa das interfaces de sistemas operacionais 
para Smartphones como o Android ou o iOS da Apple? 

S i m

N ã o

S im

N ã o



16) Você achou fácil personalizar a interface gráfica Unity?

17)  A medida que você  vai  abrindo vários  programas o dock lateral  vai  crescendo 
criando um efeito sanfona. Isso lhe prejudicou sua usabilidade? 

S i m

N ã o

S i m

N ã o



18)A interface Unity é fácil de aprender? 

19) Você precisou pesquisar algo na Internet para usar recursos básicos que se espera 
usar em uma interface gráfica? 

1

2

1

2



4. Sugestões para melhorias de usabilidade

Oferecer uma alternativa que possa ser habilitada de modo fácil para quem não 
gosta  da  barra  na  lateral  esquerda.  Existe  um  programa  que  pode  acionar  isso  no 
Ubuntu, mas precisa ser instalado e é pouco conhecido de usuários comuns do Ubuntu, 
que se chama Cairo Dock, que traz uma experiência muito parecida com a barra do Mac 
OS. Veja nas figuras 15 e 16 abaixo como fica:

Figura 15: Unity  com  o  Cairo  Dock  instalado  e ativado

Figura 16: Unity  com  o Cairo  Dock  instalado  e  ativado



5. Conclusão

Na  opinião  dos  autores,  o  programa  Cairo  Dock  melhoraria  bastante  a 
usabilidade  do  Unity  conquistando  os  usuários  que  não  gostaram da  interface  pois 
permite que o usuário consiga utilizar a interface gráfica como já estava acostumado a 
usar nas versões anteriores do Ubuntu que não usavam o Unity como padrão.
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