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 Na pesquisa em tela se desenvolveu um protótipo de ferramenta baseada em 

realidade aumentada como sistema de apoio para projetos de engenharia civil. Este 

protótipo tem como objetivo explorar os recursos de realidade aumentada na melhoria 

dos processos de inspeção, montagem e manutenção de projetos de engenharia civil. A 

solução permite marcar inúmeros pontos de interesse em áreas de qualquer dimensão e 

adicionar a eles informações relevantes para atividades de montagem, manutenção e 

inspeção. Essas informações são visualizadas no local de interesse e através de um 

processo de composição digital e passam a ilusão de estarem no ambiente real. O 

sistema também apresenta um gestor de conteúdo especifico para realidade aumentada 

desenvolvido para administrar as demandas especificas desse tipo de visualização. O 

trabalho apresenta uma série de experimentos em campo que embasam as expectativas 

de melhorias na gestão de atividades e trabalhos em um projeto de engenharia civil. 
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 The following research presents a prototype support system for civil engineering 

projects based on augmented reality. This prototype aims to explore the capabilities of 

augmented reality on improving inspection, assembly and maintenance activities in civil 

engineering projects. The solution allows you to mark interest points in large spaces and 

add an information layer to assist in assembly, maintenance and inspection activities. 

The information is displayed over real elements through a process of digital composing 

giving the illusion of being part of the actual enviroment. The system also features an 

augmented reality content manager developed for easy implementation. The thesis also 

presents a series of field experiments that study potential improvements for activaty 

management and general work in a civil engineering projects. 

 

 



vii  
 

 

Índice 
 
 
1. Introdução 1 

1.1. Motivação 2 
1.2. Objetivos da Tese 3 
1.3. Trabalhos anteriores realizados na COPPE 4 
1.4. Revisão da literatura 5 
1.5. Organização do Texto 9 

2. Conceitos Sobre Realidade Aumentada 11 
2.1. O que é Realidade Aumentada? 12 
2.2. Avanços em tecnologias e conceitos de visualização 18 
2.3. Realidade Aumentada: Conceitos Técnicos e Termos 24 

3. Metodologia e Especificação do Protótipo 30 
3.1. Escolha da Abordagem de Realidade Aumentada 30 
3.2. Especificações da Ferramenta: O Protótipo RA 31 
3.3. Proposta de Experimento para o Pacote 34 
3.4. Coleta e Análise das Informações 34 

4. Apoio a Projetos Baseado em Realidade Aumentada 36 
4.1. A Evolução do Projeto 36 
4.2. Realidade Aumentada e Pontos de Interesse para Projetos 49 
4.3. Pacote de Apoio baseado em Realidade Aumentada 55 

4.3.1. Gestão de Fiduciais 56 
4.3.2. Gestor de Conteúdo RA 63 
4.3.3. Módulo de Visualização de Realidade Aumentada 66 
4.3.4. Extensões para a aplicação 71 

5. Estudo de Caso 72 
5.1. Configurando o Experimento 72 
5.2. Executando Experimento 79 
5.3. Dados 80 

6. Discussão 86 
7. Conclusões 92 
8. Continuidade 94 
Referencias 95 
Anexo I 99 

Parte 1 - Amostra de Arquivo PATT 99 
Parte 2 - Lista de pacotes de Realidade Aumentada disponíveis no Momento 100 
Parte 3 - Campanhas publicitárias utilizando Realidade Aumentada 103 

 
  

 

  



viii  
 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Processo conceitual de Composição Real-Virtual: base para Realidade 
Aumentada. ..................................................................................................................... 14 
Figura 2. Sequência conceitual de eventos para detecção de marcadores, posicionamento
 ........................................................................................................................................ 15 
Figura 3. Wagner e Langlotz et al. (2008) - Utilização de marcadores naturais, ou 
posicionamento sem marcadores. ................................................................................... 15 
Figura 4. Relação entre o Real e Virtual. ....................................................................... 16 
Figura 5. Posicionamento de câmera virtual equivalente a câmera real: 
Registro/alinhamento. ..................................................................................................... 16 
Figura 6. Esquerda: Foto com distorção, Direita: Distorção Corrigida. ......................... 17 
Figura 7. Aplicando distorção digital sobre conteúdo 3D. ............................................. 17 
Figura 8. Microsoft Kinetic, Controle sem controles – Sensor quer permite identificar 
pessoas, gestos e comandos de voz. ............................................................................... 19 
Figura 9. PTAM - Parallel Tracking: Posicionamento em ambientes não mapeados 
(Klein e Murray (2007)). ................................................................................................ 19 
Figura 10. NeuroSky MindSet e Emotive EPOC: Controle maquinas, computadores e 
jogos com a mente. ......................................................................................................... 20 
Figura 11. Dispositivos móveis equipados com o processador gráfico Tegra2 da NVidia.
 ........................................................................................................................................ 21 
Figura 12. Pico Projetores, sistemas de projeção que podem ser embutido em celular, 
notebooks e qualquer dispositivo móvel. ....................................................................... 22 
Figura 13. Tela 3D para dispositivos móveis, sem necessidade de óculos. Imagems 
retiradas da pagina de notícias da Sharp. ........................................................................ 23 
Figura 14. Binóculos “See-Through” para RA, Telescópio RA..................................... 23 
Figura 15. Óculos See-Through Optinvent..................................................................... 23 
Figura 16. Telas de LCD Flexíveis OLED, Telas OLED Translúcidas – O futuro para 
Realidade Aumentada. .................................................................................................... 23 
Figura 17. Lentes de Contato com capacidade de exibir imagens.................................. 23 
Figura 18. Exemplos de Webcams ................................................................................. 24 
Figura 19. Cena real com câmera, cena e câmera virtuais, alinhamento real virtual. .... 25 
Figura 20. Respectivamente: QRCode, Fiducial Baixa Resolução, Fiducial Alta 
Resolução, Fiducial Intersense IS1200, Fiducial Orgânico. Fiduciais gerados e 
estudados durante a pesquisa. ......................................................................................... 26 
Figura 21. Dados de marcação natural de um foto qualquer. Imagem gerada durante a 
pesquisa. ......................................................................................................................... 27 
Figura 22. Objeto sem vídeo; objeto com vídeo sem oclusão; objeto com oclusão. 
Imagem gerada durante a pesquisa para fins ilustrativos. .............................................. 28 
Figura 23. Giroscópio Conceitual, Giroscópio Digital, Acelerômetro Digital, 
Magnetómetro. Sensores STMicroelectronics: http://www.st.com. ............................... 29 
Figura 24. Conjunto de sensores comerciais; imagens de sensores Intersense, 
Ascenssion e o popular Wiimote Plus. ........................................................................... 29 
Figura 25. Vista Aérea do Prédio Labcog e planta vista de cima do primeiro piso. ...... 37 
Figura 26. RA de mesa mostrando o prédio labcog e sistema de camadas. ................... 39 
Figura 27. Acima: Cúpula de 3 metros de diâmetro vista de perto e do alto (fiducial de 2 
x 2 metros). Abaixo: Fiducial grande posicionado em frente a prédio Labcog para 
experimentos de RA. ...................................................................................................... 40 



ix  
 

 

Figura 28. Esq: Montagem do experimento de medição de ruído, Dir: Visão da câmera 
na aplicação RA. Vista frontal do fiducial. .................................................................... 41 
Figura 29. Variação da posição XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 
segundos (Vista Frontal) ................................................................................................. 41 
Figura 30. Variação da orientação XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 
segundos (Vista Frontal) ................................................................................................. 41 
Figura 31. Esq: Montagem do experimento de medição de ruído, Dir: Visão da câmera 
na aplicação RA. Vista lateral do fiducial. ..................................................................... 42 
Figura 32. Variação da posição XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 
segundos (Vista Lateral) ................................................................................................. 42 
Figura 33. Variação da orientação XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 
segundos (Vista Lateral). ................................................................................................ 43 
Figura 34. Esq: imagem filtrada com contrastes acentuados; Dir: imagem original 
capturada. ........................................................................................................................ 43 
Figura 35. Esq: Impressão normal; Dir: Impressão de alta densidade; as duas estão sob 
as mesmas condições de iluminação. ............................................................................. 44 
Figura 36. Imagem capturada de vídeo comparativo de câmeras digitais. ..................... 45 
Figura 37. Esquema de funcionamento de Realidade Aumentada Remota. ................... 46 
Figura 38. Sistema experimental de Realidade Aumentada. Esquerda: Terminal de 
acesso. Centro/Direita: Módulos Remotos. .................................................................... 46 
Figura 39. Painel Fiducial para RA externo, tamanho final equivalente a uma folha A2.
 ........................................................................................................................................ 47 
Figura 40. Imagem da câmera acoplada ao sensor IS-1200 com detecção de uma painel 
de fiduciais. ..................................................................................................................... 48 
Figura 41. Esq: Escolher local para mesa; Centro: Fixar folha de fiduciais sobre a mesa; 
Dir: Manter tabuleta sobre a mesa enquanto realiza observações. ................................. 48 
Figura 42. Sistema de Realidade Aumentada Externa. Esquerda/Centro: tabuleta com 
sensores, Direita: Captura de Tela da Aplicação de RA Externa. .................................. 49 
Figura 43. Usuário observa através de uma tabuleta uma tomada ainda não instalada. . 50 
Figura 44.  Informações presas a tela e informações presas ao objeto de interesse. ...... 50 
Figura 45. Fiduciais Gerados ara marcar pontos de interesse. ....................................... 54 
Figura 46. Imagem demonstrando Pontos de Interesse marcados com símbolos fiduciais.
 ........................................................................................................................................ 54 
Figura 47. PDI posicionado em uma caixa de luz e informações sendo visualizadas 
através de aplicação RA em tabuleta. ............................................................................. 54 
Figura 48. Esq: Arquivo de texto PATT, Meio: Arquivo fiducial visto a distancia, Dir: 
Representação gráfica em pixels do arquivo PATT. ...................................................... 57 
Figura 49. Editor de PATT e imagem salva. .................................................................. 58 
Figura 50. Exemplo de uma arquivo CALIB com uma imagem do painel definido. ..... 60 
Figura 51. Um painel em forma de cubo. ....................................................................... 60 
Figura 52. Captura de Tela do Editor Calib. .................................................................. 61 
Figura 53. Resultado Impresso do painel impresso. ....................................................... 61 
Figura 54. Aplicação para configuração de camera e teste de paineis. .......................... 62 
Figura 55. Arquivo de configuração gerado de forma automatica. ................................ 62 
Figura 56. Exemplo de uma árvore de um projeto RA. .................................................. 64 
Figura 57. Gestor de conteudo com projeto RA aberto. ................................................. 65 
Figura 58. Arquivo de projeto gerado pelo gestor de conteúdo. .................................... 65 
Figura 59. Captura de Tela do Visualizador RA. ........................................................... 68 
Figura 60. Detalhamento da barra lateral ....................................................................... 69 



x  
 

 

Figura 61. Detalhe da barra lateral com o modo de configuração de câmeras (modo 
Threshold ativado). ......................................................................................................... 69 
Figura 62. Navegador do visualizador. ........................................................................... 70 
Figura 63. Mini-PC com interface reduzida. .................................................................. 71 
Figura 64. Planta do mezanino do prédio labcog, com demarcação em laranja da área do 
experimento. ................................................................................................................... 72 
Figura 65. Planta do mezanino do prédio labcog com salas e PDIs demarcados. .......... 73 
Figura 66. Imagens dos 12 PDIs utilizados no experimento. ......................................... 74 
Figura 67. Peças para montagem utilizadas no experimento, fotografias sobre placas de 
isopor. ............................................................................................................................. 78 
Figura 68. Distribuição de tempo (minutos) de execução do experimento para cada 
voluntário. ....................................................................................................................... 82 
Figura 69. Médias de respostas do questionário (10 amostras). ..................................... 83 
 

 

 

Índice de Tabelas 
 

Tabela 1. Lista de arquivos que poderão ser utilizados pelo sistema RA. ..................... 33 
Tabela 2. Exemplos de tipos de informações disponíveis em um cenário possível de 
Realidade em um projeto. ............................................................................................... 51 
Tabela 3. Comparações entre sistemas de rastreamento, exaltando suas principais 
qualidades ....................................................................................................................... 52 
Tabela 4. Analise dos tipos de atividades MIMT e suas afinidades com soluções RA 
baseadas em detecção de imagens. ................................................................................. 52 
Tabela 5. Relação entre PDI e atividades de trabalho e seus respectivos conteúdos. .... 55 
Tabela 6. Identificando os elementos de uma definição de PATT em um arquivo 
CALIB. ........................................................................................................................... 60 
Tabela 7. Tipos de anotações que podem ser utilizadas pelo gestor. ............................. 66 
Tabela 8. Lista de computadores utilizados em experimentos RA................................. 67 
Tabela 9. Conjunto de Extensões desenvolvidas para testes e ferramentas de recursos 
RA. .................................................................................................................................. 71 
Tabela 10. Lista de PDIs numerados para experiment. .................................................. 73 
Tabela 11. Sequencia de instruções do experimento. ..................................................... 75 
Tabela 12. Lista de locais de inspeção marcados no mezanino para o experimento. ..... 76 
Tabela 13. Listagem de elementos sendo utilizados em atividades de montagem. ........ 77 
Tabela 14. Listagem de botões ajustaveis utilizados no experiment. ............................. 78 
Tabela 15. Respostas coletadas pelo questionário, com médias e tempos de excução. . 81 
 



1  
 

 

1. Introdução 
Apesar de ser uma tecnologia madura e bem estuda a Realidade Aumentada (RA) 

continua enfrentando muitos obstáculos no campo de aplicação industrial. Existem 

disponíveis poucas soluções consagradas para se criar aplicações de grandes escalas. 

Entre as soluções existentes, em sua maior parte comerciais, um percentual ainda menor 

disponibiliza recursos para aplicações de engenharia e indústria. Pode-se acrescentar 

que apesar de muitos estudos provarem como realidade aumentada pode ser útil no dia-

a-dia de profissionais, poucos discutem as efetivas implementações práticas. Como 

migrar ou reaproveitar dados e informações de projetos para uma plataforma de RA, 

sem a necessidade de grandes reestruturações? Que ferramentas efetivamente precisam 

ser criadas para aprimorar atividades sem a necessidade de amplas curvas aprendizado 

ou reciclagem pesada de profissionais? Como aprimorar a formação de profissionais 

para prepara-los para essa nova realidade tecnológica? Mesmo que novos profissionais 

já estejam preparados para lidar com avanços e ferramentas baseadas em RA, existe 

uma massa de profissionais em atividade que terão que lidar com essa transformação de 

conceitos e técnicas. Se o contexto for somente o Brasil, podem-se levantar questões 

sobre analfabetismo digital e baixa escolaridade que podem afetar a difusão de 

conceitos e tecnologias de ponta. Mesmo não sendo o foco dessa pesquisa este é um 

fator que deve ser levado em consideração. As perguntas feitas nesse parágrafo serão 

retomadas na discussão da pesquisa. 

 Para esse trabalho estará sendo convencionado que as atividades sendo 

observadas e/ou discutidas serão: Montagem, Manutenção, Inspeção e Treinamento 

(MIMT). Com intuito de fechar o escopo ainda mais, essas atividades são observadas 

sobre o contexto da Engenharia Civil, devido ao fato do trabalho ser realizado em 

parceria com laboratórios de pesquisa inseridos nesse campo. Essas atividades abordam 

tarefas muitas vezes comuns, como: consultar manuais, consultar listas de tarefas, 

observar e comentar o que está sendo observado, observar e comparar o estado atual 

com estado esperado e por último simular uma atividade para treinar, antecipar 

complicações ou ensinar/aprimorar habilidades técnicas. Feitas essas considerações e 

conhecendo o potencial da Realidade Aumentada é possível imaginar inúmeras 

melhorias dos processos MIMT e consequentemente processos de tomada de decisão. 

As melhorias enquandram questões como facilitar execução de atividades, aprimorar a 

percepção de problemas e consequentemente dar mais informações aos tomadores de 
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decisões, seja ele um operário da mais baixa hierarquia até os investidores do 

empreendimento. A tese apresentada discute essas questões e propõe uma ferramenta 

para uso em campo que atende de forma adequada necessidades cotidianas de 

profissionais no campo de engenharia civil e até mesmo outra áreas. Os resultados 

reafirmam a importância de se complementar o trabalho atual com tecnologias móveis 

de visualização e apresenta um método novo de gestão de informação para uso em 

projetos de RA. 

 

1.1. Motivação 
O campo da Realidade Aumentada tem sido extensamente explorado pelo campo de 

publicidade e marketing. Existem inúmeras aplicações promovendo a venda de serviços 

e produtos. Apesar do Brasil não explorar essa tecnologia extensivamente é possível 

encontrar a presenção RA em diversas campanhas publicitárias internacionais em que o 

usuário pode ver e interagir com o produto antes de efetivamente adquiri-lo. O Anexo I 

(Parte 3) apresenta um série de capturas de paginas web de pacotes de desenvolvimento 

RA. São aproximadamene 100 exemplos de projetos aplicados em campanhas 

publicitárias, ensino e em proporção muito reduzida aplicações industriais. Essa lista 

continua crescendo regularmente com apresentações mais ousadas e visualmente 

interessantes. Esse fato mostra que é possível se difundir essa tecnologia entre as 

massas. Essa difusão não foi imediata e aceitar essa nova forma de visualização foi um 

processo lento de transição e adaptação. No entanto, quando se relata os benefícios que 

a RA pode trazer à sociedade, eles são utilizados de forma poética pelo mercado do 

entretenimento, em contrapartida com as poucas soluções industriais aplicadas no 

mercado. Quando é utilizado o termo aplicado o significado seria aplicações vinculadas 

a produtos e serviços de acesso ao mercado. As poucas aplicações comerciais voltadas a 

indústria não são amplamente conhecidas ou usadas, seja porque aos olhos das empresas 

não atigiram maturidade para uso ou o custo de implantação supera os ganhos com 

qualidade e desempenho. Hoje é possível criar ferramentas RA sólidas e confiáveis com 

os inúmeros pacotes gratuitos e comerciais como visto no Anexo I parte 2, no entanto 

esse campo é pouco explorado. As ferramentas RA nesse caso podem não ter tanto 

apelo, pois é uma tecnologia em rápida evolução, em que aprimoramentos de 

desempenho e implantação são explorados por acadêmicos regularmente, deixando um 

rastro de passos e experimentos intermediários obsoletos. Outro aspecto que pode ser 
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um impasse é a falta de padronização em formatos e uso de RA, existe uma disputa 

aberta entre empresas comerciais sobre metodologias de desenvolimento e gestão de 

conteúdo RA. Não apenas falta padronização em desenvolvimento e criação de RA, mas 

em comunicação com os formatos utilizados por projetistas e designers da indústria. 

Formatos do tipo CAD precisam ser otimizados e convertidos para plataformas gráficas 

mais eficientes no campo móvel, assim perdendo muitas das suas qualidades técnicas. 

Olhando imparcialmente é possível ver apenas ferramentas de criação voltadas para o 

mercado de marketing e publicidade. As aplicações mais populares utilizam sistemas de 

programação visual e não foram preparadas para desenvolvimento de grandes sistemas e 

bases de informação. Será que os profissionais estão efetivamente prontos para tal 

inovação? A indústria de forma geral está sempre em um processo de aprimoramento, 

muitas vezes mais lento que o campo do entretenimento. Esse aprimoramento precisa 

estar mais do que embasado e testado, ele precisa ser transparente e tão óbvio que não 

se trata de uma questão de usar ou não. Esse trabalho pretende avançar mais um passo 

na direção da difusão de uma potencial tecnologia de visualização para o campo prático. 

A proposta tenta afastar os fantasmas da insegurança e mistério sobre a Realidade 

Aumentada no campo industrial, apresentando argumentos e soluções transparentes com 

o objetivo de aproximar e conscientizar dos benefícios imediatos no uso de ferramentas 

de RA. 

 

1.2. Objetivos da Tese 
O foco desse trabalho não é propor aprimoramentos nos métodos técnicos e conceituais 

de Realidade Aumentada. Muito menos defender essa tecnologia como única e infalível 

ferramenta de suporte para projetos, ou debater a falta de padronização na aplicação 

prática. O foco aqui será apresentar um método para redução de erro, aumento de 

produtividade na execução de atividades MIMT, e gestor de conteúdo desenvolvido a 

partir dos moldes clássicos de realidade aumentada e interfaces tangíveis. Esse pacote 

foi testado e utilizado como ferramenta de suporte para projetos de engenharia civil. Os 

resultados obtidos demonstram que existe potencial de aplicabilidade de RA no trabalho 

e que as principais limitações na ampla aplicação estão no baixo nível de inserção 

tecnológica dos níveis mais baixos da hierarquia de trabalho. 
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1.3. Trabalhos anteriores realizados na COPPE 
Esse trabalho não seria possível sem o longo histórico de trabalhos previamente 

desenvolvidos pela COPPE/UFRJ no campo de Realidade Aumentada e Realidade 

Virtual. Abaixo estão listados em ordem cronológica trabalhos que foram defendidos na 

COPPE/UFRJ1

• 2012, Rodrigues, Claudia Susie Camargo. VisAr3D : uma abordagem baseada em 

tecnologias emergentes 3D para o apoio à compreensão de modelos UML.  

 durante a elaboração dessa Tese com temas explorando campos com 

interesses comuns: 

 

• 2011, Parreiras, Diego de Jesus Penaforte. Sistema de projeção pessoal para 

navegação em ambientes virtuais.  

• 2010, Aires, Guilherme de Souza. Estimação de movimento de uma câmera via 

geometria epipolar.  

• 2010, Carvalho, Mauro Cesar Gurgel de Alencar. Processo de criação e validação de 

um sistema de realidade aumentada e virtual para o ensino.  

• 2010, Costa, Cezar Henrique Veiga da. Posicionamento geográfico de dispositivos 

móveis em ambientes externos utilizando a tecnologia.  

• 2009, Fonseca, Valéria da Silva. Modelo de visualização em realidade aumentada no 

contexto obstétrico: o mecanismo do trabalho.  

• 2009, Ribeiro, Mário Luiz. Sistema de realidade aumentada com "Chroma Key" 

para simuladores.  

• 2007, Amim, Rodrigo Rosa. Realidade aumentada aplicada à arquitetura e 

urbanismo. 

• 2007, Braga, Isis Fernandes.Realidade aumentada em museus: as batalhas do Museu 

Nacional de Belas Artes, RJ.  

• 2006, Silva, Rodrigo Luis de Souza da. Um modelo de redes bayesianas aplicado a 

sistemas de realidade aumentada.  

 

  

                                                 
1 Os trabalhos podem ser consultados integralmente na base Minerva/UFRJ - 
http://www.minerva.ufrj.br/ 

http://www.minerva.ufrj.br/�
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1.4. Revisão da literatura 
 Este item apresenta a revisão da literatura voltada para o foco central da pesquisa. 

Vale enfatizar que a literatura explicita mais fortemente o termo montagem, no entanto, 

ela se refere ao contexto geral de montagem, inspeção, manutenção e treinamento 

(MIMT). A revisão da literatura não se esgota neste item, sendo que ao longo da Tese 

são apresentadas as referencias relativas a cada assunto estudado.   

 O uso de ferramentas de realidade virtual para auxiliar em processos de MIMT de 

projetos não é recente. Apesar de, ainda hoje, muitos procedimentos e instruções ainda 

serem produzidas em forma impressa, a digitalização desse conteúdo é inevitável já que 

projetos são feitos inteiramente no meio digital. É um fato que informações digitais 

possuem maior flexibilidade na criação, armazenamento, distribuição e atualização. 

Quando a atenção é focada nas atividades de distribuição e atualização o mundo atual já 

pede soluções móveis (mobile) e nuvem (cloud). Ser capaz de acessar e atualizar 

conteúdo de um dispositivo inteligente como celular está ao alcance de todos, no 

entanto é um recurso pouco explorado. A tecnologia móvel apesar de possuir benefícios 

evidentes em visualização, atende apenas ao publico em geral como ferramenta de 

entretenimeto, comunicação móvel ou acesso as redes sociais, sem grande presença no 

campo industrial ou engenharia civil. Mesmo os recursos de gestão de conteúdo digital 

sendo pouco explorados, eles já estão disponíveis em níveis empresarias e industriais. O 

impedimento nesse caso é cultural, que será vencido pelo tempo e as exigentes 

demandas de um mundo cada vez mais otimizado. Se sairmos do campo da simples 

gestão de conteúdo em forma de arquivos e discutir as incursões/cruzamentos de gestão 

de conteúdo e realidade aumentada, a amostragem de trabalhos se torna limitada. Se nos 

limitarmos a apenas trabalhos/pesquisas no campo da engenharia civil os números se 

tornam ainda menores. A revisão a seguir irá destacar pesquisas que tratam de 

tecnologias de visualização como Realidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) 

usadas em conjunto com processos de montagem de forma ampla ao mesmo tempo em 

que realça os poucos trabalhos no campo de engenharia civil. 

 Antes de revisar pesquisas relacionadas a atividades de MIMT é importante definir 

como o esse termo será interpretado no contexto desse trabalho. O termo MIMT agrupa 

o conjunto amplo de potenciais atividades no trabalho humano. Essas atividades se 

afastarão um pouco de processos criação, apesar de iniciar a revisão com o tema 

planejamento. A criação nesse caso será encarada como uma atividade pré-projeto. A 
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pesquisa será limitada a trabalhos manuais, potencialmente repetitivos.  As pesquisas 

observadas serão classificadas em grupos comuns para melhor entendimento e 

contextualização da revisão: avanços em planejamento virtual de montagem, interfaces 

de controle, ferramentas para auxiliar na execução de tarefas, estudos de validação de 

atividades virtualmente e por último: estudos que misturam elementos do trabalho 

colaborativo. Esses grupos foram elaborados para facilitar a organização do texto. Após 

essa revisão inicial haverá uma revisão focada em conceitos e tecnologias de RA. 

 Planejar virtualmente é uma atividade que eleva os níveis de produtividade geral de 

qualquer profissional que produz conteúdo que precisa ser reproduzido com frequência, 

inspecionado por outro profissional, armazenado ou comparado. Atualmente com 

ferramentas de desenvolvimento de produtos é possível criar, escolher os materiais, 

simular funcionamento e determinar custos totais de produção. Os recursos digitais 

permitem rápida prototipagem e identificação de erros e aprimoramentos visando 

redução de tempo e custo de produção. Mesmo assim essa tecnologia ainda não atingiu 

seu ápice e segue para expandir as possibilidades dessas soluções agregando recursos de 

RA, RV, interfaces tangíveis e desenvolvimento colaborativo. Uma inovação importante 

é a possibilidade de se trabalhar colaborativamente com equipes de design, engenharia e 

produção, assim permitindo conciliar interesses de forma coesa. O processo de 

desenvolver produtos e seus métodos de produção afeta sua possível montagem ou 

posterior manutenção. O ato de projetar produtos virtualmente é algo que vem sendo 

cultivado desde primórdios da computação. O trabalho de Jayaram e Connacher et al. 

(1997) propõe um ambiente para estudar e desenvolver processos de fabricação e 

montagem virtualmente com o objetivo de aproximar o projetista das ferramentas de 

produção. Posteriormente Lu e Shpitalni et al. (1999) apresentaram uma extensa revisão 

sobre o uso de tecnologias como RV e RA na realização de produtos e associa essas 

tecnologias com os diversos processos de produção: montagem/desmontagem, 

engenharia reversa, manutenção, controle de qualidade. Nesse caso a discussão ainda 

aborda questões da relação homem-máquina, antecipando recursos de gestos, 

miniaturização/maior mobilidade, force-feedback, controles por voz, novas tecnologias 

de posicionamento e redução de ruído. Zauner e Haller et al. (2003) apresentaram uma 

ferramenta baseada em RA voltada para a montagem de móveis em geral e discutem a 

criação de uma aplicação para auxiliar na criação de novos processos de montagem. 

Extendendo além de planejamento de projetos e construção é possível destacar o 
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trabalho de Lee e Han et al. (2011) sobre a organização de fabricas. Entre outros 

trabalhos sobre ferramentas de planejamento e montagem é relevante fazer menção aos 

trabalhos de Liverani e Amati et al. (2004), Ong e Pang et al. (2007)¸ Ritchie e 

Robinson et al. (2007), Park e Moon et al. (2009), Valentini (2009) e Morkos e Taiber et 

al. (2012). 

 As propostas com RA são consideradas atrativas/inovadoras, no entanto as 

discussões conceituais e experimentos controlados transitam longe da aplicação prática. 

Essa distância pode ter sua origem na falta de apelo que travam inovações. Em um 

documento de orientação para desenvolvedores iniciantes Microsoft (2012) sobre 

produção de aplicações móveis para sua plataforma de celular, o documento enfatiza a 

importância do acabamento visual dos produtos. Esse acabamento não se trata apenas 

dos efeitos visuais (animações fluidas e imagens de alta resolução), mas explorar 

corretamente as telas sensíveis ao toque e sensores. A interface tanto visual quanto táctil 

não deve ser ignorada, já que ela é a ponte entre a tecnologia e o usuário, nesse caso 

podendo interferir na percepção, uso e resultados de experimentos. A interface, quando 

observada do ponto de vista tangível, comum em aplicações de RA, não precisa possuir 

elementos gráficos fixos, podendo ser baseada na mistura de elementos reais e virtuais. 

Interfaces tangíveis e hápticas2

Rivière e Couture et al. (2010

, sendo tendências que amadureceram com as 

plataformas móveis, visam reduzir o número de acessórios envolvidos na manipulação 

de dados para o meio digital. Essa tangibilidade acaba, em sua aplicação extrema, 

deixando a interface transparente, assim o usuário manipula conteúdo utilizando gestos 

intuitivos. ) discutem sobre a interface e interação homem-

computador em ferramentas de montagem de objetos virtuais. Lee e Billinghurst et al. 

(2010) apresenta uma interface mesclada de elementos reais e virtuais para montagem 

de objetos virtuais. Outros trabalhos que propoem formas de interação alternativas para 

aplicações: Ha e Billinghurst et al. (2012), Roccetti e Marfia et al. (2012), Yoon e Yang 

et al. (2012), Ni e Bowman et al. (2011), Lee e Lee (2012). 

 O planejamento e projeto são etapas que exigem grande flexibilidade e as fermentas 

virtuais que agregam produtividade geralmente precisam ser cheias de recursos. Em 

contrapartida os procedimentos de montagem, uma vez estabelecidos, são mais 

objetivos e as ferramentas de RA que aumentam a produtividade servem para apresentar 

                                                 
2 Tangivel e haptico: Interface que utiliza o próprio corpo do usuário para manipular e interagir com 
informação, deixando o hardware e software o mais transparente possível. Exemplos: Interação com 
gestos, telas sensíveis ao toque, interação com movimento dos olhos ou até do corpo como um todo. 
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passos/tarefas na ordem correta e de forma contextualizada. Geralmente soluções de 

montagem andam lado a lado com tecnologia móvel de visualização. Nesse caso, podem 

citar: notebooks, tabuletas, celulares, visores e em casos mais sofisticados sensores de 

posicionamento. As aplicações práticas abrangem o processo de montagem, 

treinamento, inspeção, manutenção ou qualquer tarefa que necessite de instruções 

sequenciais. Alguns exemplos podem ser encontrados nos trabalhos de Park e Schmidt 

et al. (2007) que descreve um capacete que auxilia no processo de soldagem, Behzadan 

e Kamat (2005) que apresentam um sistema de RA móvel externo para auxiliar em 

tarefas. Outros incluem Nilsson e Johansson (2007) com um estudo de caso em um 

hospital, Reif e Günthner et al. (2009) que discutem um sistema de arrumação digital e 

Reinhart e Patron (2003) descrevem de forma ampla as vantagens do uso de RA na área 

de montagem, como aumento da flexibilidade na atuação de trabalhadores e maior 

coesão entre os processos de planejamento e execução de tarefas. 

 Experimentos práticos mostram como as ferramentas de RA podem contribuir na 

execução, em geral, de tarefas e procedimentos complexos de montagem. Entretanto, 

apesar de qualitativamente, ser aceito que existem ganhos de produtividade relacionados 

a essas tecnologias de visualização ainda faltam validações conceituais para embasar as 

novas linhas de pesquisa, ou melhor, existe uma demanda por dados quantitativos. 

Assim sendo pode-se citar o trabalho de Tang e Owen et al. (2002) que apresenta uma 

redução de mais de 80% em erros durante a montagem através de instruções 3D 

utilizando RA, quando comparado aos meios de instruções convencionais. Tang e Owen 

et al. (2003) continuam a pesquisa em RA para montagem com uma série de 

experimentos que comparam instruções impressas, com uso de monitores e uso de 

visores, obtendo resultados positivos em desempenho e redução de erros. O 

experimento utiliza como base um clássico brinquedo de blocos e os resultados são 

obtidos através de um formulário de medição de carga de trabalho conhecido como 

NASA-TLX. Uma descrição mais detalhada sobre esse sistema de formulário pode ser 

encontrada no trabalho de Hart (2006). Entre outros estudos experimentais pode-se 

incluir o trabalho de Billinghurst e Hakkarainen et al. (2008) com dispositivos móveis e 

a proposta mais conceitual de montagem de Salonen e Sääski et al. (2007). 

 Ao dirigir a atenção para o campo da construção vale ressaltar o trabalho abrangente 

de Wang e Dunston (2006) que apresenta possíveis aplicações e as dificuldades 

ergonômicas no uso de equipamentos móveis de visualização, algumas das quais são 
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exploradas na prática neste trabalho. Outro trabalho importante é o de Shin e Dunston 

(2010) que realizam uma extensa e detalhada categorização de atividades na área de 

construção, identificando áreas que poderiam se beneficiar de RA. Outra questão 

importante nessa aplicação é o potencial de trabalho colaborativo e remoto. Deve-se não 

apenas tentar imaginar como adequar RA às atividades existentes, mas quais novas 

atividades e recursos podem ser agregados de forma positiva aos processos de 

construção, tanto na função mais simples como na alta gestão. Exemplos de trabalhos 

utilizando RA colaborativo e em projetos de engenharia podem ser encontrados nos 

trabalhos de Kim e Maher (2008), Kim e Jun (2008), Chen e Chen et al. (2008).   

 Entre as ultimas considerações é importante observar uma tendência crescente 

conhecida como trabalho colaborativo. O principal aspecto na funcionalidade 

colaborativa é que ela representa um futuro próximo para trabalhos em geral do tipo 

MIMT, mas atualmente é comum encontrar discussões sobre essa linha principalmente 

na área de projeto e planejamento. Assim sendo vale ressaltar a pesquisa de Shen e Ong 

et al. (2008), que apresentam métodos colaborativos para projeto de produtos, e a 

pesquisa de Bottecchia e Cieutat et al. (2010) que discute o trabalho colaborativo em 

manutenção industrial. 

 

1.5. Organização do Texto 
A tese se organiza, desse capítulo em diante, na seguinte ordem: Conceitos sobre RA, 

Metodologia, Sistema de Apoio a Projetos, Estudo de Caso, capítulos de fechamento. 

 O Capítulo 2 apresenta Conceitos sobre Realidade Aumentada, o tópico revisa os 

principais conceitos e tecnologias utilizadas durante o trabalho. Detalhando o 

funcionamento de recursos, disponíveis até a elaboração desta pesquisa, e apresentando 

termos e expressões recorrentes no campo de RA. 

 O Capítulo 3 apresenta a Metodologia da pesquisa. Onde são descritos e 

justificados a escolha de ferramentas, tecnologias e conceitos que embasam a 

elaboração da ferramenta RA de suporte a projetos de engenharia civil. Define os 

experimentos a serem realizados com a ferramenta desenvolvida, detalhes sobre coleta e 

analise de informações. 

 O Capítulo 4 apresenta o Sistema de Suporte a Projetos de Engenharia Civil 

Baseado em RA. O histórico de desenvolvimento é decrito, assim como os conceitos e 
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aplicações utilizadas nessa tese. O texto apresenta o Protótipo RA: um conjunto de 

aplicações que tornam a implantação de soluções RA em projetos amigavel e intuitiva. 

 O Capítulo 5 relata o Estudo de Caso, apresentando o experimento realizado em um 

ambiente de construção com ênfase no conjunto de ferramentas de visualização e 

inspeção. O experimento fornece dados sobre desempenho e aplicabilidade de conceitos 

e metodologias apresentada na tese. 

 O Capítulo 6 discute os dados coletados nos experimentos. Esses dados são 

analisados de forma crítica e contextualizada, considerando a revisão de bibiografia e 

objetivos do trabalho.  

 Os Capítulos 7 e 8 apresentam Conclusão e Continuidade, colocando uma dicusão 

final sobre os resultados da tese, discutindo a transformação do trabalho por tecnologias 

de visualização. A continuidade trata da expectativa de novas tecnologias no campo de 

visualização móvel em engenharia e de potenciais pesquisas que podem ramificar da 

tese.  
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2. Conceitos Sobre Realidade Aumentada 
 
Apesar de tantos procedimentos de automação em linhas de produção a presença 

humana ainda é muito requisitada, seja devido a sua habilidade manual, artística, 

intelectual ou instinto em tomar decisões que, em comparação com máquinas, 

computadores ou aplicações de inteligência artificial ainda são valiosas. A participação 

humana na realização de trabalhos manuais vem constantemente se transformando seja 

de forma tecnológica, conceitual ou cultural. Considerando esses muitos avanços na 

relação homem-trabalho, e mais especificamente, homem-máquina esse trabalho tem 

como centro os avanços em tecnologias de visualização que em suas ramificações, 

aprimoram o trabalho humano, reduzindo curvas de aprendizado, diminuindo 

ocorrências de erros e relacionando visualmente problemas e soluções. Entre as diversas 

formas de visualização disponíveis esse trabalho está direcionado para RA. 

Resumidamente esse tipo de visualização trata da expansão da percepção humana, 

principalmente o aspecto da visão. O conceito é agregar ao que é visto informações 

digitais organizadas, assim associando o real e virtual de forma continua. Apesar de 

primordialmente relacionar informações, essa tecnologia representa a mais avançada 

ferramenta de aprimoramento de percepção espacial, que através de um processo de 

localização do ponto de vista consegue sobrepor a visão com informações pertinentes à 

atividades e localização naquele instante. A informação nesse caso é puramente digital e 

pode ser composta de qualquer conteúdo que possa ser visto em uma tela de 

computador, podendo inclusive ser aprimorada com recursos de visão estereoscópica. O 

trabalho irá mostrar como a utilização de RA pode trazer amplos benefícios em 

processos montagem, inspeção, treinamento, manutenção no campo de engenharia civil.  

 A organização e execução de tarefas em projetos de engenharia podem ser amplas e 

complexas. Os tipos de trabalho se apresentam de forma hierárquica começando pelo 

mais simples operário no canteiro de obras com instrução limitada, progredindo para 

técnicos/tecnólogos, até chegar aos engenheiros e a alta gerencia. A integração de novas 

tecnologias nos métodos existentes é geralmente recebida com muitas restrições, seja 

devido à massa trabalhadora com instrução limitada, ou pela velocidade em que esses 

avanços se tornam obsoletos. Esse trabalho identifica uma necessidade compartilhada 

nas áreas de MMIT e execução de tarefas que podem se beneficiar de um salto 

tecnológico utilizando ferramentas de visualização para mesclar informações digitais à 

percepção humana. 
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2.1.  O que é Realidade Aumentada? 
 

Antes de continuar a descrever aspectos técnicos deve-se responder a pergunta: O que é 

Realidade Aumentada ou Realidade Mista? Uma resposta plausível, interpretada a partir 

da definição amplamente aceita e citada de Azuma (1997), seria: A fusão entre 

elementos reais e virtuais, em qualquer grau de complexidade, de forma que aumente a 

percepção visual individual ou coletiva de informação em todas as suas manifestações. 

Quando um recado, mensagem ou informação relevante é anotada em um papel e 

posteriormente é armazenada/carregada para não ser esquecida, a capacidade natural 

individual de armazenar e carregar informação é expandida. Também estão se 

expandindo os meios de armazenar e consultar aquela informação. Ao consultar o papel 

o individuo está acessando por referencia algo que ele pode não se lembrar por 

completo de forma imediata. Claro que pessoas diferentes possuem aptidões diversas 

para armazenar e consultar diferentes tipos de informação e associá-las com o ambiente 

à sua volta, por exemplo: distinguir com facilidade música e som, memorizar números, 

orientação espacial, olfato, tato e inúmeras outras formas de perceber e interpretar o 

mundo. Através da RA pode-se incrementar a informação visual e espacial com 

qualquer tipo de conteúdo, por exemplo: através de óculos/visores é possível sobrepor a 

visão normal com um mapa do local em que uma pessoa está, e depois, acessar 

visualmente informações regionais como nome de ruas, localização de restaurantes e 

lojas ou até mesmo traçar uma trajetória até o local desejado baseado na atual posição 

do usuário. Atualmente esse tipo de RA para as massas no dia-a-dia do ser humano não 

teria grande impacto, pois os equipamentos são grandes, pesados, possuem requisitos 

substanciais de energia e não seriam, por enquanto, mais eficientes que um GPS 

agregado a um aparelho celular. Mesmo assim já se podem encontrar as primeiras 

investidas de realidade aumentada nos smartphones mais modernos e computadores 

móveis. 

 Realidade Aumentada (RA) ou Realidade Mista (RM) expande a percepção visual 

além do que se pode observar naturalmente através de sobreposição de novas 

informações ou elementos virtuais. Uma descrição conceitual da tecnologia pode ser 

encontrada nos estudos sobre RA de Kirner e Zorzal et al. (2006). O uso dessa 

tecnologia no campo do entretenimento pode ser vista na revisão de Rong e Ying 

(2011), enquanto exemplos e discussões sobre o uso de RA em jogos podem ser 

encontrados em Molla e Lepetit (2010) e Juan e Llop et al. (2010). Há uma discussão 
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recente sobre a alteração na percepção humana quando complementada de informações 

dinâmicas é descrita por Manovich (2006). Exemplos da diversidade de aplicações de 

realidade aumentada podem ser encontrados nos trabalhos de Samset e Gjesteland et al. 

(2003), Mischkowski e Zinser et al. (2006) e no contexto da medicina Vogt e Khamene 

et al. (2006). Já Ong e Pang et al. (2007) apresentam uma aplicação voltada para 

planejamento e design de produtos, Lopes e Dias (2006) ressaltam o uso de RA na 

visualização de informações geo-referenciadas de forma móvel, um sistema de 

planejamento urbano foi apresentado por Kato e Kato et al. (2003); Kato e Tachibana et 

al. (2003) e pesquisas no tratamento de fobias com auxilio de RA foram realizadas por  

Juan e Botella et al. (2004) e Carlin e Hoffman et al. (1997). Esses representam apenas 

uma pequena fração de estudos sobre o uso prático de realidade aumentada. Os 

constantes desafios técnicos da tecnologia envolvem a melhor composição visual entre 

informações reais e virtuais, portabilidade e mobilidade do sistema de RA e métodos 

eficientes de calibração de sensores e câmeras. Enquanto os desafios de implementação 

tratam de ergonomia, interação, ambientes colaborativos, tangibilidade e associações 

coerentes com problemas.  

 Apesar dos diversos estudos desde o final dos anos 90, somente nos últimos anos 

aplicações realmente práticas vêm sendo lançadas. Isso se deve principalmente a 

grandes avanços tecnológicos na área de desempenho computacional tanto de hardware 

como software, avanços no campo da miniaturização/mobilidade, redução de custo de 

sensores de posicionamento e equipamentos digitais de captura e reprodução de vídeo. 

Pode-se, também associar os avanços em RA ao tratamento, percepção, armazenamento 

e organização de informação em meios digitais. É importante lembrar que apesar de 

conteúdo gráfico ser o foco de diversas pesquisas, esse elemento não é limitante, já que 

em uma experiência RA pode conter simulação de áudio direcional (Sodnik e Tomazic 

et al. (2006); Taejin e Woontack et al. (2010)) e repostas física através de controles 

Force-Feedback (Seokhee e Knoerlein et al. (2010); Seokhee e Seungmoon (2010); 

Seokhee e Harders (2012); Eastman e Teicholz et al. (2008)) ou até mesmo olfativas3

 Uma experiência em RA visual pode ser feita através de uma janela virtual (Ex.: 

Tela de computador, tabuleta ou celular) ou um visor digital (também conhecido como 

. 

No entanto, esse trabalho será direcionado a informação visual. 

                                                 
3 How Internet Odors Will Work - http://computer.howstuffworks.com/internet-odor.htm (Como odores 
pela internet irão funcionar) 

http://computer.howstuffworks.com/internet-odor.htm�
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HMD). Em qualquer caso o dispositivo pode ser opaco ou translúcido. Uma vez 

escolhido o dispositivo de visualização é necessário selecionar o tipo de rastreamento 

(tracking) que permitirá associar imagem a informações digitais. Rastreamento é o 

processo de identificar o ponto de vista do usuário, posição e orientação, em relação aos 

elementos no espaço que possuem informações digitais associadas. O rastreamento pode 

ser obtido através de sensores de posição/orientação (Ex.: Intersense, GPS, Giroscópios, 

Ultrasom) e marcadores visuais, também conhecidos como fiduciais, que são 

identificados por uma combinação de câmeras digitais e algoritmos de visão 

computacional. Cada técnica possui vantagens em termos de custo, praticidade, 

manutenção e limitações em termos de resolução/precisão e gasto computacional. A 

Figura 1 mostra um processo conceitual de composição de RA, onde duas camadas de 

informação são relacionadas e compostas. O real é capturado e incrementado com 

conteúdo digital relevante e uma nova realidade é criada, composta de elementos dentro 

e fora da percepção natural. 

 

 
Figura 1. Processo conceitual de Composição Real-Virtual: base para Realidade Aumentada. 

 
 
  RA depende primordialmente de um processo de rastreamento. Detectar a 

posição e direção do ponto vista é essencial para alinhar informações visuais reais com 

digitais. Nesse caso um dos métodos mais difundidos nessa linha de rastreamento é o 

reconhecimento e tratamento de símbolos fiduciais visíveis para um sistema de captura 

de imagens. O método fiducial é um dos mais difundidos entre soluções de RA, já que 

pode ser implementado com equipamentos caseiros de baixo custo, como: web câmeras 

e netbooks. RA fiducial pode ser encontrado desde aplicações para internet feitas com 

plataformas de desenvolvimento multimídia (Ex.: Adobe Flash) até soluções para 

smartphones.  A Figura 2 apresenta de forma conceitual o processo de reconhecimento 

de um símbolo fiducial. O processo se inicia com uma imagem digital capturada que é 



15  
 

 

filtrada e formas prédeterminadas são identificadas; após isso, a pose da câmera (ou 

ponto de vista virtual) é estimado pelas deformações visuais presentes no símbolo 

identificado; e, finalmente, a câmera virtual é posicionada e através de um processo de 

composição de camadas o virtual sobrepõe o virtual e cria a ilusão de haver uma relação 

entre os dois. Atualmente, métodos mais elaborados de visão computacional permitem 

utilizar objetos reais, sem acréscimos de símbolos, como marcadores e referencias de 

posição. A Figura 3 apresenta um método de rastreamento de detalhes naturais, cada 

detalhe que possui características rastreáveis é sinalizado por pontos. Um dos métodos 

mais promissores nessa linha é conhecido como “Parallel Tracking and Mapping” 

(Klein e Murray (2007)), maiores informações serão fornecidas adiante na sessão sobre 

o futuro de tecnologia de visualização.  

 

 
Figura 2. Sequência conceitual de eventos para detecção de marcadores, posicionamento  

virtual e composição real utilizada pelo ARToolkit. 
 

 

 
Figura 3. Wagner e Langlotz et al. (2008) - Utilização de marcadores naturais, ou posicionamento sem 

marcadores. 
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 A Figura 4 apresenta a captação de uma imagem real; o conteúdo virtual com ponto 

de vista equivalente estimado; a sobreposição entre o real e virtual. A Figura 5 

complementa essa sequência apresentando a cena virtual e seus pontos de vista técnicos 

em um aplicação de geração de conteúdo 3D; nesse caso a cena real é colocado ao 

fundo da vista virtual com o registro corretamente aplicado. As câmeras reais e virtuais 

precisam estar em posições equivalentes para que o conteúdo digital complemente a 

visão corretamente. Esse processo também pode ser chamado de registro.  

 
 

   
Figura 4. Relação entre o Real e Virtual. 

 

 
Figura 5. Posicionamento de câmera virtual equivalente a câmera real: Registro/alinhamento. 

 
 
 É importante lembrar que outros fatores, além do posicionamento, podem 

influenciar o registro, como por exemplo, distorções ópticas geradas por lentes de baixo 

custo. Distorções ópticas normalmente não são encontradas em conteúdo digital 3D (a 

não ser quando inseridas propositalmente através de filtros), assim sendo, tanto o vídeo 

gerado pela câmera real pode ser corrigido quanto o conteúdo digital pode ser distorcido 

para simular uma lente. Figura 6 apresenta uma foto gerada por uma lente grande 

angular, com contornos levemente distorcidos, ao lado pode ser observada a mesma foto 

com distorção removida, apresentando a perspectiva corretamente representada. A 
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Figura 7 apresenta o precesso inverso, a inserção de distorção em imagens 3D, assim 

atribuindo um efeito simulado de instrumentos ópticos de captura.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 6. Esquerda: Foto com distorção, Direita: 

Distorção Corrigida. 
 

 

 
Figura 7. Aplicando distorção digital sobre 

conteúdo 3D. 
 

  RA é uma tecnologia que vem ganhando espaço e representa a busca pelo 

aprimoramento da percepção humana. O avanço de RA é uma busca pela interface 

completa, tangível com informações objetivas e diretamente integradas com a realidade 

de forma continua e completa. Diversas discussões já foram promovidas em torno do 

uso de Realidade Aumentada em construção civil. O trabalho abrangente de Wang e 

Dunston (2006) discute possíveis aplicações e as dificuldades ergonômicas no uso de 

equipamentos móveis de visualização, algumas das quais são exploradas na prática no 

presente trabalho. O trabalho de Shin e Dunston (2008) é relevante considerando que 

realiza uma extensa e detalhada categorização de atividades/tarefas na área de 

construção, identificando áreas que poderiam se beneficiar de RA: as áreas são 

divididas em atividades físicas (escavação, corte, inspeção e outras) e informais 

(Coordernação, Supervisão, Planejamento e outros). Outra questão importante nessa 

aplicação é o potencial de trabalho colaborativo e remoto. Não se deve apenas imaginar 

como aprimorar às atividades existentes com RA, mas quais novas atividades e recursos 

baseados nessa tecnologia podem ser inseridos de forma positiva aos processos de 

engenharia civil, tanto na função mais simples como na alta gestão. Exemplos de 

trabalhos utilizando RA colaborativo e em projetos de engenharia podem ser 
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encontrados nos trabalhos de Kim e Maher (2008), Kim e Jun (2008), Chen e Chen et 

al. (2008) e Bottecchia e Cieutat et al. (2010). 

 
2.2.  Avanços em tecnologias e conceitos de visualização 

 
Os avanços no campo do rastreamento, interfaces tangíveis e mobilidade se refletem 

diretamente sobre o campo de RA. Novas abordagens em tratamento de informações e 

reconhecimento de imagens tornam os sistemas de rastreamento, a cada geração, mais 

precisos, menores e populares. Hoje a integração de GPS e acelerômetros em 

dispositivos móveis é obrigatório. Um dos sistemas mais populares no campo do 

rastreamento atualmente é a câmera de profundidade. A câmera de profundidade foi 

inicialmente lançada em 2000 como um acessório para vídeo composição em filmadoras 

profissionais. Posteriormente a solução foi comprada pela Microsoft que direcionou a 

solução para seu formato conhecido como “Kinect”. O conceito inicial da câmera de 

profundidade é baseado em um componente conhecido como NIR (Near Infrared Pulse 

Illumination) e um sensor de luz de alta precisão, o processo é explicado em maiores 

detalhes no trabalho de Iddan e Yahav (2001). Estudos sobre a câmera de profundidade 

podem ser encontrados nos trabalhos de Um e Kim et al. (2005) e Yahav e Iddan et al. 

(2007). O “Kinect” foi inserido como um acessório para jogos eletrônicos e 

posteriormente foi adaptado como sensor de reconhecimento de gestos no PC. O sensor, 

devido a sua facilidade de uso e adaptação foi amplamente difundido no universo 

acadêmico como um dispositivo versátil e de baixo custo, o uso do “Kinect” pode ser 

observado nos trabalhos de Dutta (2012), Knecht e Traxler et al. (2012), Schwarz e 

Mkhitaryan et al. (2012), Chang e Chen et al. (2011). Vale ressaltar que o sensor 

permite apenas a captura de profundidade, enquanto os verdadeiros trunfos no campo de 

visão computacional estão inseridos na extensa biblioteca de reconhecimento de formas 

e gestos de forma rápida e precisa. A Figura 8 mostra o interior do “kinetic” e como ele 

percebe profundidade. Nesse caso o atual acessório se comporta como uma interface 

homem-máquina, ou melhor, um controle “corporal”. Sistemas como esse são 

constantemente adaptados para uso com de computadores disponíveis para o público em 

geral, para desenvolvimento de aplicativos experimentais. Em paralelo a esse sistema de 

rastreamento, diversos controles sem fio foram incrementados com acelerômetros e 

diversos sistemas tangíveis foram inseridos no mundo do entretenimento. O mais 

famoso desses controles é conhecido como “Wii Remote” que permite capturar gestos, 



19  
 

 

vetores de aceleração e orientação com precisão e estabilidade. Entre as muitas 

pesquisas sobre “Wii Remote”, exemplos podem ser encontrados nos trabalhos de Lee e 

Liu et al. (2011), Modroño e Rodríguez-Hernández et al. (2011), Butler e Willett 

(2010). 

 

  
Figura 8. Microsoft Kinetic, Controle sem controles – Sensor quer permite identificar pessoas, gestos e 

comandos de voz. 
 

 Outro sistema que ganha destaque no campo de rastreamento é fruto de diversas 

pesquisas em visão computacional conhecido como “Parallel Tracking”. Esse conceito 

utiliza recursos conhecido como “pixel flow” para compor um sistema de rastreamento 

sem os inconvenientes símbolos fiduciais. Ele parte de conceitos baseados em 

estabilização e rastreamento de pixels para identificar a posição de um ponto de vista. O 

sistema, ilustrado na Figura 9, apresenta boa flexibilidade e desempenho, especialmente 

em plataformas móveis, apesar de ainda se apresentar como uma solução em 

desenvolvimento e difícil implementação. O trabalho de Klein e Murray (2009) 

descreve em maiores detalhes a pesquisa. 

 

 
Figura 9. PTAM - Parallel Tracking: Posicionamento em ambientes não mapeados (Klein e Murray 

(2007)). 
   

 Assim como o “kinectic” apresenta uma forma visual de capturar comandos e 

interagir com aplicações, outras abordagens mais ousadas existem. Uma delas é a 
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captura de ondas emanadas pelo cérebro humano de forma não invasiva, aparelhos, 

como demonstrados na Figura 10, são comercializados para o público em geral. Esses 

controles permitem realizar leituras de certos padrões mentais, como, por exemplo, o 

nível de concentração do usuário, e transformá-los em valores digitais que podem ser 

interpretados pelo computador. Trabalhos de Yasui (2009) e mais recentemente Xu e 

Gong et al. (2011) descrevem em maiores detalhes a tecnologia. Entre os produtos 

baseados nessa tecnologia encontram-se principalmente brinquedos. 

 

  
Figura 10. NeuroSky MindSet e Emotive EPOC: Controle maquinas, computadores e jogos com a 

mente.4

 Muitas vezes atribuímos limitações a aplicações em dispositivos móveis a tamanhos 

reduzidos de tela e placas gráficas simples de baixa capacidade: interfaces apertadas, 

confusas, velocidades lentas e muitas vezes funcionamento instável. A migração de 

aplicações de PC para dispositivos móveis lutam para superar a capacidade reduzida de 

realizar operações complexas e composições de imagens em tempo real, visualizar 

conteúdo 3D e resoluções baixas. Hoje uma grande empresa de soluções em 

visualização (NVIDIA) já disponibiliza placas gráficas integradas em tamanhos 

miniaturizados para dispositivos móveis, com baixo gasto de energia e uma capacidade 

visual para atender aos mais exigentes desenvolvedores de plataformas móveis (

 
 

Figura 

11). Apesar de não ser possível ainda equiparar qualidade e desempenho de desktops 

com essas novas placas móveis, testes recentes mostram que as novas plataformas 

gráficas para celular irão revolucionar a forma que essa categoria de dispositivos 

participa na rotina do ser humano. Apesar da própria tela dos novos dispositivos 

comportarem resoluções HD, essas placas possuem saídas HDMI para conexões com 

projetores e televisores de alta resolução. Sistemas de transmissão de vídeo HD existem, 

no entanto, no contexto brasileiro esse recurso é limitado pelos serviços de provimento 

de banda reduzida e qualidade inconstante. Mesmo assim, é possível garantir bandas de 

                                                 
4 http://www.neurosky.com/ e http://www.emotiv.com/  

http://www.neurosky.com/�
http://www.emotiv.com/�
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transmissão para taxas altas de dados em redes fechadas ou corporativas. Apesar da 

grande variedade de sistemas operacionais e combinações de sensores sendo utilizados 

para esses dispositivos, convenciona-se que dispositivos móveis precisam de telas 

sensíveis ao toque, giroscópios e acelerômetros e vídeo com suporte a 3D. O trabalho de 

Browne e Anand (2012) aborda as possibilidades de desenvolvimento de jogos para 

dispositivos móveis e como os recursos tangíveis de interação afetam a recepção dos 

consumidores. Os principais obstáculos estão na falta de padronização em sistemas 

operacionais e plataformas de desenvolvimento. Empresas que produzem plataformas 

de desenvolvimento lutam para produzir pacotes de criação que permitem compilar 

aplicações para todos os dispositivos e sistemas disponíveis. A campanha de criar 

pontes entre plataformas e linguagens trouxe bons frutos para desenvolvedores, um 

desses é o conceito Mono5

   

, que através de uma linguagem (por exemplo C#) permite a 

compilação de código para quase todas as plataformas conhecidas (móveis e desktops). 

 

Figura 11. Dispositivos móveis equipados com o processador gráfico Tegra2 da NVidia. 
 
 Considerando as limitações em qualidade e tamanho de telas de dispositivos móveis 

muitas empresas visam integrar pequenos sistemas de projeção. Esses projetores são 

também conhecidos como pico projetores (Figura 12). Eles possuem baixa 

luminosidade, resoluções limitadas e pelo tamanho podem ser integrados a celulares, 

notebooks e tabuletas. Esses equipamentos vão mudar a maneira como a informação é 

armazenada e consultada em dispositivos móveis. A combinação dessas tecnologias 

deixa espaço para estações de trabalho de bolso com teclados virtuais e telas projetadas 

sensíveis ao toque. Vale notar que algumas câmeras fotográficas já possuem pico 

projetores embutidas para visualizar fotos armazenadas na memória. O trabalho de Chen 

e Liu et al. (2012) apresenta um sistema de iluminação para pico projetores, 

proporcionando redução de custo e melhor visibilidade em condições de luz ambiente 

diversas. 

                                                 
5 http://www.mono-project.com/Main_Page 

http://www.mono-project.com/Main_Page�
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 Uma tecnologia que vem ganhando espaço no campo do entretenimento é a projeção 

em estéreo para reprodução de filmes com profundidade. Apesar de ser uma ilusão 

óptica baseada em duas imagens sobrepostas, o efeito é aceitável e se tornou moda nos 

últimos anos. Esse conceito de imagens em 3D nunca foi novidade, pois já vem sendo 

utilizado na fotografia há muitos anos (desde 1838). O efeito 3D em monitores 

geralmente depende da capacidade do dispositivo em gerar imagens a mais de 120 hertz, 

desenhar dois quadros por segundo. Em monitores do tipo “tubo” isso é possível com 

relativa facilidade, no entanto, a tecnologia de LCD só disponibilizou produtos dessa 

categoria recentemente. Tanto as projeções de cinema como telas de computador 

necessitam de óculos especiais que direcionam os quadros certos para cada olho, esses 

óculos podem ser leves com lentes polarizadas ou digitais com lentes de LCD. O efeito 

pode ser produzido sem a necessidade dos óculos, através de uma tecnologia conhecida 

como paralax barrier (Isono e Yasuda (1994)), no entanto restringe o campo de visão 

da tela, nesse caso o efeito só é visto de frente. Maiores detalhes sobre parallax barrier 

podem ser encontrados no trabalho de Zhong e Wang et al. (2012) e na especificação 

técnica de telas 3D sem óculos da Sharp6

Figura 

13

. Telas 3D sem óculos, no momento, são mais 

populares em dispositivos pequenos como tabuletas, notebooks e celulares que 

naturalmente possuem um campo de visão restrito e são para uso individual. A 

 apresenta um protótipo de dispositivo móvel com tela 3D.  

 

   
Figura 12. Pico Projetores, sistemas de projeção que podem ser embutido em celular, notebooks e 

qualquer dispositivo móvel. 
 

 
                                                 
6 Sharp 3D LCD - http://sharp-world.com/products/device/about/lcd/3d/index.html  

http://sharp-world.com/products/device/about/lcd/3d/index.html�
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Figura 13. Tela 3D para dispositivos móveis, sem necessidade de óculos. Imagems retiradas da pagina de 
notícias da Sharp7

 Apesar de não serem famosos pelo conforto, peso ou facilidade de manuseio, óculos 

e visores são uma constante na pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações 

baseadas em RA ou RV. Ainda existem muitas melhorias para serem feitas em HMDs, 

no entanto novas tecnologias no campo de telas tem se mostrado promissoras. A 

. 

Figura 

14 e Figura 15 mostram uma série de dispositivos voltados para RA. Em linhas gerais, 

são aparelhos dotados de telas translúcidas que são muito úteis nessa linha de pesquisa. 

Uma tela translúcida permite que se desenhe diretamente sobre a imagem real, sem 

necessidade de capturar e retransmitir stream de vídeo para os olhos do usuário. O 

principal impasse é que os desafios envolvidos são maiores, já que não existe um 

procedimento de retirada/redução de distorção óptica digital. Nesse caso haveria 

necessidade de realizar uma distorção proposital sobre a imagem digital. A Figura 16 

apresenta as telas flexíveis ou também chamadas de e-paper, (Wang e Hwang et al. 

(2012), Moberg e Johansson et al. (2010)) o papel digital colorido, que certamente terá 

aplicações no campo de visualização móvel. A Figura 17 mostra um possível futuro 

para visores: a lente de contato LCD, apesar de ainda estar em desenvolvimento, ela 

certamente irá revolucionar a maneira como informações visuais serão vistas pelo ser 

humano (Pandey e Yu-Te et al. (2010)). 

 

  
Figura 14. Binóculos “See-Through” para RA, Telescópio RA8  

 Figura 15. Óculos See-Through 
Optinvent9

 
 

  
Figura 16. Telas de LCD Flexíveis OLED, Telas OLED 

Translúcidas – O futuro para Realidade Aumentada. 
 

Figura 17. Lentes de Contato com 
capacidade de exibir imagens10

                                                 
7 Sharp Presents 3D Touchscreen LCD: 

 

http://sharp-world.com/corporate/g_topix/3d/index.html  
8 http://www.trivisio.com/ 
9 http://www.optinvent.com/ 

http://sharp-world.com/corporate/g_topix/3d/index.html�
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2.3.  Realidade Aumentada: Conceitos Técnicos e Termos 

 
 

Captura de Vídeo por Webcams: 

Câmeras digitais para captura de vídeo no computador estão amplamente disponíveis no 

mercado. Devido a seu tamanho e lentes extremamente reduzidas possuem amplo 

campo de visão, no entanto estão sujeitas a distorções na imagem. As câmeras digitais 

são consideradas itens de série em notebooks, tabuletas e celulares. Os aparelhos mais 

elaborados dispoem de duas câmeras: frontal e traseira. Entre os muitos recursos úteis 

para aplicações de RA estão: controle de exposição manual, controle digital de foco e 

ajuste automático de distorção óptica. A Figura 18 mostra alguns exemplos de webcams 

disponíveis comercialmente. 

 

 
Figura 18. Exemplos de Webcams 

 

Determinar o ponto de vista, Rastreamento e Tracking: 

Um dos fundamentos de RA é a capacidade de inserir informações sobre aquilo que se 

está vendo ou para onde se está olhando. Esse olhar é conhecido como ponto de vista, 

que é composto por uma posição, orientação e campo de visão. O processo de 

acompanhar as mudanças no ponto de vista é conhecido como rastreamento (tracking). 

Rastreamento em um sentido mais amplo também serve para acompanhar detalhes 

específicos em uma imagem, como detecção facial, gestos, placas de automóveis entre 

muitas outras utilidades. Nesse caso o rastreamento pode ser feito com sensores, por 

exemplo, utilizando um GPS, para monitorar/orientar a posição em um mapa. 

                                                                                                                                               
1010http://news.softpedia.com/news/The-Bionic-Eye-Fully-Fledged-LCD-Display-In-a-Contact-Lens-
80029.shtml  

http://news.softpedia.com/news/The-Bionic-Eye-Fully-Fledged-LCD-Display-In-a-Contact-Lens-80029.shtml�
http://news.softpedia.com/news/The-Bionic-Eye-Fully-Fledged-LCD-Display-In-a-Contact-Lens-80029.shtml�
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Considerando o contexto de RA, rastrear um ponto de vista é a base para alinhar 

informações reais e digitais. Observando a Figura 19, é possível ver um ambiente real e 

virtual. Caso seja preciso sobrepor informações do ambiente virtual sobre o real seria 

necessário rastrear o ponto de vista real e transferir os dados para o virtual, assim 

podendo apresentar ao usuário uma composição dos dois. Essa composição cria a ilusão 

do elemento virtual estar inserido no ambiente real. As formas mais comuns de 

rastreamento serão abordadas a seguir.  

  

 
Figura 19. Cena real com câmera, cena e câmera virtuais, alinhamento real virtual. 

(Imagem tirada do manual online 3DSMAX 201211

É a utilização de símbolos impressos ou desenhados para determinar pontos de vista e 

orientação da câmera digital. Esses símbolos geralmente são de cores contrastantes 

(Preto e Branco, PB) e são baseados em formas geométricas planas simples: quadrados 

e círculos. Quando vistos por uma câmera digital a imagem gerada pode ser decomposta 

com facilidade e os contornos dos símbolos identificados. Essa identificação permite 

). 
 

Marcação Fiducial:  

                                                 
11 Camera Tracking Utility: 
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html?url=files/GUID-CFA7FB97-7872-48EF-
99BE-4EBEF4CB61E-1293.htm,topicNumber=d28e266288 

http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html?url=files/GUID-CFA7FB97-7872-48EF-99BE-4EBEF4CB61E-1293.htm,topicNumber=d28e266288�
http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html?url=files/GUID-CFA7FB97-7872-48EF-99BE-4EBEF4CB61E-1293.htm,topicNumber=d28e266288�
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pelo formato do contorno extrapolar informações de perspectiva/profundidade e assim 

determinar o ponto de vista relativo da câmera em relação ao símbolo. A tecnologia 

evoluiu bastante desde sua concepção e os hoje são complexos e servem tanto para 

rastreamento quanto armazenar dados (QRCode). A Figura 20 mostra exemplos de 

marcadores fiduciais, com destaque especial para o fiducial mais à direita que mesmo 

com um formato orgânico possui contornos bem definidos em alto contraste. As 

qualidades desfavoráveis desse sistema são: os símbolos precisam ser vistos por inteiro, 

precisam de uma margem e alto contraste. Símbolos semelhantes que antecedem 

historicamente esse tipo de fiducial são os tradicionais códigos de barra usados 

regularmente até os dias de hoje devido a sua simplicidade, baixo custo e fácil 

aplicação. Nesse caso os fiduciais simples compartilham as mesmas qualidades. 

 

 

       
Figura 20. Respectivamente: QRCode, Fiducial Baixa Resolução, Fiducial Alta Resolução, Fiducial 

Intersense IS1200, Fiducial Orgânico. Fiduciais gerados e estudados durante a pesquisa. 
 

 

Marcação Natural:  

É semelhante com a marcação fiducial, envolve captação de imagens e identificação de 

elementos. O sistema natural utiliza elementos próprios no ambiente como símbolos 

identificáveis. Nesse caso pode-se utilizar uma foto, mapa, ou qualquer elemento visual 

com contornos e formas que possam ser identificáveis. Geralmente é preciso que o 

elemento seja plano e possua contornos geométricos. A Figura 21 mostra uma foto 

sendo rastreada por um sistema de marcação natural. Nesse caso, como é feita uma 

correlação inteligente de pontos de destaque, não é necessário que a imagem apareça 

por inteiro. O reconhecimento de fiduciais naturais atualmente existe em soluções 

comerciais geralmente como módulos opcionais. 
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Figura 21. Dados de marcação natural de um foto qualquer. Imagem gerada durante a pesquisa. 

 

Rastreamento de Pixels:  

Esta tecnologia é muito utilizada no campo de estabilização de imagens sendo adaptada 

para uso em RA. Esse método envolve identificar pontos marcantes em ambientes. 

Diferente da marcação natural esse método permite mapear elementos em três 

dimensões, através de um processo de fotografia estéreo. Ao trabalhar com múltiplos 

pontos é possível determinar diferenças de profundidade entre eles e extrapolar o ponto 

de vista da câmera sem a necessidade de fiduciais. Um de exemplo de rastreamento de 

pixels pode ser visto na Figura 9 e maiores detalhes no trabalho de Klein e Murray 

(2007). 

 

Composição virtual-real, luz e oclusão: 

É o processo de junção entre imagens capturadas e inserção de elementos digitais. O 

conceito é trabalhar em camadas, o vídeo capturado fica ao fundo, enquanto os 

elementos virtuais ficam na frente, a Figura 19 apresenta esse processo de forma 

esquemática. Atualmente a composição através de câmeras especiais que capturam a 

profundidade dos pixels torna possível que elementos do vídeo passem na frente de 

elementos virtuais. O principal desafio nesse processo é sintetizar os objetos virtuais de 

forma a respeitar volumes no ambiente, luz e sombra. Quando a iluminação de objetos 

virtuais é aplicada de forma incorreta surge uma disparidade evidente que faz o virtual 

sobressair sobre o real. No campo da iluminação foram publicados os trabalhos de 

Knecht e Traxler et al. (2012) e Boun Vinh e Kakuta et al. (2010) que apresentam 

métodos para mesclar luz real e virtual e assim aumentar a relação de objetos virtuais e 

reais. Outro obstáculo é a correta oclusão entre objetos reais e virtuais, nesse caso, os 

virtuais como estão em frente ao vídeo podem se sobressair por não manter a ilusão de 
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profundidade. A Figura 22 apresenta o objeto solto antes da composição com o vídeo, 

em seguida o objeto está posicionado sem considerar oclusão, nesse caso está sobre o 

vídeo, ou solto; por último aparece a composição e oclusão. Discussões sobre o 

problema de oclusão e possíveis soluções podem ser encontradas nos trabalhos de 

Sanches e Tokunaga et al. (2012) e Fouquet e Farrugia et al. (2010). 

 

  

 
Figura 22. Objeto sem vídeo; objeto com vídeo sem oclusão; objeto com oclusão. Imagem gerada durante 

a pesquisa para fins ilustrativos. 
 

Sensores 

Sensores ocupam um papel importante no rastreamento de alta resolução. Apesar de 

sensores mais econômicos existirem em dispositivos móveis, eles servem apenas para 

capturar movimentos inerciais e rotações com baixa precisão. Os sensores substituem de 

forma inteira ou parcial os processos de visão computacional, reduzindo 

significativamente a carga de processamento sobre o computador. Mesmo com esse 

aprimoramento de desempenho, ainda é necessário realizar tratamento de distorção na 

imagem capturada e composição real-virtual. Ferramentas de captura de movimento em 

tempo real, com boa resolução, geralmente são caras e apenas acessíveis a grandes 

empresas ou centros de pesquisa. Vale ressaltar que os componentes por trás da 

montagem de um sensor típico 6DOF (DOF: Degrees of Freedom - Graus de Liberdade) 

são relativamente acessíveis, no entanto o peso do custo recai sobre o intenso 

desenvolvimento de algoritmos de filtragem e estabilização de dados. Atualmente, 

muitos desenvolvedores com menos recursos, combinam sensores de baixo custo com 

recursos de visão computacional para aprimorar a funcionalidade de aplicações. 
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Componentes em um sensor podem ser: giroscópios, bússolas digitais (magnetômetros), 

acelerômetros, imãs, câmeras infravermelhas e transmissão/captação de ultrasom.  

 

    
Figura 23. Giroscópio Conceitual, Giroscópio Digital, Acelerômetro Digital, Magnetómetro. Sensores 

STMicroelectronics: http://www.st.com. 
 

 
 

 
Figura 24. Conjunto de sensores comerciais; imagens de sensores Intersense, Ascenssion e o popular 

Wiimote Plus. 
 

 

Pontos de Interesse - PDI 

Esse termo será utilizado regularmente durante esse trabalho para referir a um local 

previamente definido e provido de símbolos fiduciais. O PDI será descrito em maiores 

detalhes a partir do capitulo 4. Vale ressaltar, que o ponto é um local que será utilizado 

para marcar um espaço ou objeto de inspeção, manutenção, montagem ou fornecimento 

de informação. No contexto da solução e pesquisa apresentada nesse trabalho um PDI é 

marcado por um símbolo fiducial PB. 

  

http://www.st.com/�
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3. Metodologia e Especificação do Protótipo 
 
A metodologia do presente trabalho foi orientada para o atingimento do objetivo de 

desenvolver um protótipo de ferramenta de realidade aumentada que possa ser utilizada 

para uma ou mais das atividades MIMT e colher dados sobre seu uso e efetividade. Por 

último, analisar os resultados em busca de melhorias e novas pesquisas que poderão ser 

realizadas no futuro. 

 

3.1.  Escolha da Abordagem de Realidade Aumentada 
 

Realidade Aumentada é um tópico amplo com várias possibilidades de uso. No caso 

dessa aplicação optou se pelo sistema de rastreamento fiducial. Essa escolha possui 

múltiplos motivos:  

• Símbolos fiduciais são de fácil fabricação, manutenção, substituição. 

• São fáceis de fixar e re-posicionar. 

• Possuem um número grande de símbolos possíveis. 

• Possui custo total baixo, quase insignificante. 

• Os desenhos podem ser sugestivos e ter significado associado ao conteúdo. 

• O sistema fiducial está bem alinhado com o conceito de Pontos de Interesse 

utilizado no Protótipo RA. 

 

Limitações incluem: 

• Rastreamento depende da visibilidade do fiducial. 

• Precisão limitada a condições de iluminação, qualidade da câmera de vídeo. 

 

 A plataforma escolhida para desenvolvimento das ferramentas de RA fiducial foi o 

Adobe Director12 (Plataforma de criação multimídia). O Director também possui uma 

extensão de RA chamada de DART13

                                                 
12 Adobe Director - 

 (Designers Augmented Reality Toolkit) que 

facilita significativamente a utilização de fiduciais e câmeras digitais. O ambiente de 

criação multimídia e sua ampla integração com plataformas robustas de criação como 

Visual C++ deixam muito espaço para novas expansões, caso necessário. 

http://www.adobe.com/br/products/director/. 
13 DART - http://ael.gatech.edu/dart/. 

http://www.adobe.com/br/products/director/�
http://ael.gatech.edu/dart/�
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 Além da plataforma de criação principal foram utilizadas uma série de bibliotecas 

externas para agregar funcionalidades como texto-para-fala, captura de tela, 

manipulação de imagens, manipulação de arquivos XML(Extensible Markup Language) 

e controle de dispositivos externos através do DirectInput14

3.2.  Especificações da Ferramenta: O Protótipo RA 

. 

 Os experimentos de visualização em campo são executados em plataformas móveis. 

Os dispositivos escolhidos foram duas tabuletas de portes diferentes. A primeira sendo 

de alto desempenho, no entanto com maior peso e desconfortável de carregar por longos 

períodos. A segunda, sendo também conhecida, como mini-PC, é um equipamento que 

possui capacidade gráfica baixa e processamento limitado, mas é leve e possui uma 

bateria de longa duração. 

 RA no formato mais tradicional é baseada no uso de câmeras que podem tanto 

fornecer vídeo para composição real-virtual quanto para detecção de marcadores 

fiduciais. No caso de detecção fiducial é necessário que a câmera atenda especificações 

mínimas de qualidade, controle exposição e foco. Na situação ideal a tabuleta ou mini-

PC podem possuir uma câmera traseira que eliminaria o uso de uma câmera USB 

avulsa. Caso não haja câmera traseira embutida disponível ou a mesma não seja 

compatível, foi selecionada uma câmera USB HD de baixo custo. 

 

 
A solução, para atender as demandas descritas na introdução dessa pesquisa, ela deve 

ser capaz de gerir PDIs e seu conteúdo agregado. As ferramentas misturam conceitos de 

multimídia, RA e banco de dados para criar a experiência de gestão de projetos. As 

possibilidades no uso de RA já foram descritas, valendo lembrar que o projeto, devido a 

questões de custo e conveniência irá utilizar o sistema fiducial de rastreamento. O 

sistema RA sendo adotado utiliza dois tipos de arquivos para definir fiduciais: PATT 

(define um fiducial de baixa resolução) e CALIB (que definem um conjunto de 

fiduciais). Amostras de arquivos PATT e CALIB podem ser encontradas no Anexo (a 

partir da pag. 99). Os dois arquivos são do tipo ASCII e podem ser editados com 

facilidade em qualquer editor de texto. Considerando o uso massivo de fiduciais, é 

necessário haver um criador/gestor de arquivos PATT e CALIB. Mesmo não 

                                                 
14 DirectInput – Biblioteca integrante do pacote DirectX da API Microsoft cuja a 
principal função é facilitar acesso a dispositivos controle em geral: mouse, teclado, 
joystick e outros tipos que possuem a mesma finalidade. 
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representando a base conceitual do sistema, mas devido ao grande número de possíveis 

fiduciais que serão utilizados, esse gestor de fiduciais representa o ponto de partida. A 

criação de fiduciais geralmente é um processo pouco automatizado, nesse caso o criador 

facilitará a manipulação/gestão desses arquivos, vencendo uma das barreiras para uso de 

RA fiducial. 

 Todo o processo de RA é fortemente embasado na captura e composição de vídeo. 

O processo de captura, para ser eficiente, depende do fácil acesso às propriedades de 

câmeras. Esse acesso nem sempre é explicito no software e drivers fornecidos pelos 

fabricantes. O sistema operacional mantém como regra todas as propriedades 

armazenadas em tabelas de propriedades, geralmente escondidas do usuário. Essas 

tabelas são ocultas aos usuários por conterem controles que quando alterados 

manualmente podem comprometer a qualidade final da imagem. O acesso a essas 

propriedades em aplicações RA permite um ajuste fino para atender a qualquer condição 

de iluminação. Em um sistema, por exemplo, como o Windows, toda a interface de 

vídeo pode ser acessado pelo DirectShow15

 O sistema deve ser capaz de gerenciar conteúdo multimídia de uma forma geral. 

Essa gestão significa: criar projetos, adicionar pontos de interesse, agregar conteúdo aos 

PDI’s. O conteúdo vinculado precisa ser corretamente posicionado espacialmente em 

relação ao PDI para haver a sobreposição correta entre objetos reais e virtuais. Esse 

posicionamento requer um pequeno sistema de manipulação 3D cobrindo as três 

principais transformações: posição, rotação e escala. O tipo de arquivo escolhido para 

armazenar os dados foi o XML, devido a sua imensa flexibilidade, compatibilidade e 

leitura direta em editores de texto. A 

, nesse caso, é possível chamar janelas de 

configuração completas, normalmente inacessíveis. Considerando que equipamentos 

móveis modernos já trabalham com duas câmeras, frontal e traseira, essa interface 

permite listar todos os dispositivos de captura disponíveis e suas especificações. 

Tabela 1 lista os diversos tipos de arquivos que 

podem ser utilizados e suas respectivas funções: 

 

 

 

 

                                                 
15 DirectShow é parte da API do DirectX desenvolvido pela Microsoft para execução 
de acervos multimídia para a plataforma Windows. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/API�
http://pt.wikipedia.org/wiki/DirectX�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microsoft�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Windows�
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Formato Funcionalidade/Propósito Uso no projeto 
W3D Conteúdo 3D em geral: 

Modelos, Animações 
Comparações entre resultado real e esperado, 
animações de montagem, sinalização no espaço. 

JPG, PNG, GIF Formatos de Imagens 2D Registro de progresso e referencias visuais. 
PDF Formato de arquivos de texto e 

imagens 
Apresentar informações como plantas, projetos. 

MP3 Áudio em Geral Instruções em áudio. 
Links Web Referenciar conteúdo 

online/offline (qualquer tipo) 
Mostrar qualquer informação que possa ser vista 
em um navegador. 

Texto Armazenado em arquivos TXT, 
XML ou SQL 

Informações diversas. 

XML Arquivo de projeto Descrição de todo o projeto.  
CALIB e PATT Arquivos de fiduciais e painéis São a base dos PDI’s. Por serem arquivos 

textuais são de fácil manipulação. 
Tabela 1. Lista de arquivos que poderão ser utilizados pelo sistema RA. 

 

 Uma vez gerado o projeto RA, composto de ambientes de trabalho e seus 

respectivos PDI’s será é necessário um terminal de acesso para o usuário ser capaz de 

navegar pelo projeto e visualizar corretamente a informação, realizar atividades e 

submeter observações ao sistema. Esse visualizador contém efetivamente o sistema de 

RA, sendo capaz de abrir arquivos de projetos e gerenciar visibilidade do conteúdo. 

Essa Tese propõe uma metodologia de pradronização de informações para projetos RA, 

nesse caso o projeto se inicia com a produção de fiduciais e termina com o Visualizador 

de Campo. Entre a elaboração dos fiduciais e o uso da ferramenta de campo existe um 

conjunto de ferramentas intermediarias para configuração e gestão de projetos Para 

facilitar o entendimento futuro esse conjunto é chamado de Pacote de Apoio RA. 

 

Resumo das funcionalidades do pacote: 

• Criar e Manipular Fiduciais e Painéis 

o Abrir, Editar e Salvar arquivos PATT e CALIB. 

• Selecionar e configurar câmeras 

o Acessar câmeras compatíveis como sistema de RA e alterar propriedades. 

• Gerir projetos RA e sua diversidade de conteúdo multimídia 

o Criar projetos, PDI’s e associar conteúdo multimídia. 

• Visualizar projetos e inserir feedback(Observações, Comentários, Checklist) 

o Abrir arquivos de projeto e inserir informações durante a visualização de 

inspeção, montagem ou manutenção. 

 

Maiores detalhes da criação do pacote podem ser encontrados no capitulo 4. 
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3.3.  Proposta de Experimento para o Pacote 
 

Com o primeiro protótipo funcional preparado foi possível migrar para fase de testes e 

experimentos: 

 

• Mapear dois ambientes com PDI’s e preparar um roteiro fictício de inspeção. 

o Inspecionar os itens na ordem apresentada pelo programa. 

o Realizar observações de cada um e preencher o checklist. 

o Realizar uma comparação entre um método manual e assistido pelo 

computador.  

 

3.4.  Coleta e Análise das Informações 
 

Os experimentos irão fornecer dados importantes para a discussão e conclusão ao final 

desse trabalho. Esses dados serão recolhidos no formato de entrevistas, questionários, 

observações feitas durante os experimentos. Os dados serão compilados na forma de 

tabelas e gráficos disponibilizados ao final do estudo de caso. A seguir estão listados os 

tipos de informação a serem coletadas e detalhes sobre a coleta: 

 

Questionários 

O questionário foi baseado no modelo NASA/TLX16

 

 (Task Load Index), o formato e 

variáveis de avaliação foram alterados para melhor atender ao propósito da captação de 

dados. Os questionários foram realizados logo após cada experimento e são compostos 

por dez critérios que devem ser graduadas de 0 a 7. Quando um especialista escolhe a 

opções de 0 a 3 ele será após o preenchimento entrevistado sobre o que pode melhorar, 

ou o que prejudicou o conceito. Ao final da gradação haverá um campo de observações 

extras que pode ser preenchido livremente pelo especialista. Abaixo segue exemplo do 

questionário: 

 

 

 

 

 

                                                 
16 http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/index.html 

http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/index.html�
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N Critérios a serem avaliados 

1 Apresentação da ferramenta versus funcionamento real 

2 Qualidade da visibilidade da janela RA (Composição vídeo e conteúdo digital) 

3 Qualidade da detecção de PDIs (Tempo de resposta e estabilidade dos paineis fiduciais) 

4 Ergonomia do menu lateral e sensibilidade da tela ao toque 

5 Avalie o comforto geral de segurar e manusear a tabuleta durante o experiment 

6 Avalie a visibilidade e legibilidade do conteudo RA apresentado 

7 Qualidade e funcionalidade de tarefas de inspeção assistidas pela ferramenta 

8 Qualidade e funcionalidade de tarefas de montagem assistidas pela ferramenta 

9 Qualidade e funcionalidade de tarefas de manutenção assistidas pela ferramenta 

10 Avalie a experiencia geral de participar do experimento 

11 No seu ponto de vista avalie o potencial de aplicação dessa ferramenta em outras atividades e campos não 
abordados no experimento. 

 

 

Observações durante os experimentos 

Durante cada experimento os seguintes dados serão coletados para análise: 

• Tempo de conclusão da atividade. 

• Manipulação do computador móvel. 

• Verificação da conclusão correta das atividades em cada caso. 

• Observações sobre o conjunto de cada experimento. 
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4. Apoio a Projetos Baseado em Realidade Aumentada 

 
O sistema utilizado nessa pesquisa foi desenvolvido através de um longo processo de 

estudo sobre conceitos, ferramentas e experimentos práticos em RA. O sistema passou 

por várias etapas de desenvolvimento, assim amadurecendo ao longo de todo o processo 

de pesquisa. Este capítulo tem o propósito de descrever as etapas de desenvolvimento, 

iniciando pelos primeiros contatos com RA até sua forma avaliada no estudo de caso. A 

criação do protótipo de RA passou por múltiplas etapas: concepção conceitual, estudos 

de interface, testes em hardware até atingir o formato ideal para atender os objetivos da 

pesquisa. O trabalho também foi fortemente influenciado por avanços tecnológicos que 

em muito beneficiaram seu andamento. Entre esses avanços é possível realçar a 

popularização de telas sensíveis a toque, telas iluminadas por leds (aumentando a 

visibilidade em condições diversas), popularização de computadores móveis (Tabuletas 

e Netbooks) e o aumento significativo no desempenho geral desses dispositivos móveis 

(processadores de dois ou mais núcleos e placas de vídeo 3D em miniatura). O formato 

em que se apresenta a solução de RA nesta Tese é apenas uma imagem de um processo 

em constante aprimoramento e alinhamento com disponibilidades de equipamentos, 

demandas do mercado e avanços nos diversos campos da visualização. 

 
 

4.1.  A Evolução do Projeto 
 
O uso de RA de forma prática, até o presente, continua fortemente atrelado ao campo do 

marketing, publicidade e entretenimento. Aplicações são encontradas em produtos e 

serviços como forma de elevar a experiência do consumidor/usuário ou se posicionar no 

mercado com um diferencial tecnológico atrativo. Mesmo assim RA, desde sua 

concepção inicial no começo dos anos 90, siginifica mesclar o real e virtual. Essa 

mesclagem pode ser interpretada de acordo com uma atividade qualquer: navegar, 

consultar projetos, montagem, manutenção, inspeção, entretenimento e outros. Esse 

trabalho, desde sua concepção, busca as atividades, no campo de engenharia civil, que 

poderiam se beneficiar de RA. Levar em consideranção que não basta idealizar o uso de 

RA em uma ou outra atividade, mas por ser uma abordagem inovadora, às vezes é 

preciso transformar a atividade, alterando os pré-requisitos e metodologia para sua 

execução. Quando é inserida uma solução de visualização que nunca foi utilizada é 

preciso dosar sua inserção, pois ela pode alterar a demanda de certo tipo de profissional 
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ou competência. Não basta saber manipular uma tabuleta, ou utilizar um programa de 

computador, é preciso mudar hábitos e ter familiaridade com esse equipamento, pois 

novos hábitos podem precisar de competências especificas: carregar baterias, submeter 

atualizações a bancos de dados, ajuste de câmeras manualmente em condições diversas. 

Considerando essas questões a tecnologia deve apresentar um degrau evolutivo, que não 

seja além do razoável, para o típico engenheiro ou técnico. 

 O projeto se iniciou com uma série de experimentos para avaliar a possibilidade de 

visualizar arquivos de projetos em uma plataforma de RA. Os arquivos utilizados de 

forma recorrente são os modelos 3D do prédio Labcog (Figura 25), no momento ainda 

em construção, no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 

Labcog tem como objetivo ser um centro de referência em visualização e computação 

de alto desempenho. Esse prédio possui duas características que o tornou um candidato 

ideal para teste e experimentos: ele é de fácil acesso por estar dentro do campus da 

universidade e possui um formato singular que acompanha diversos desafios de 

engenharia. Entre esses desafios estão o elevado número de peças feitas sob medida (por 

não ser uma típica estrutura modular), maneira incomum de como é organizado o seu 

espaço interno e a infraestura especial para comportar o supercomputador e caverna de 

visualização. 

 

  
Figura 25. Vista Aérea do Prédio Labcog e planta vista de cima do primeiro piso. 

 

 Existem muitas formas de se implementar soluções de RA fiducial. As plataformas 

de criação existem para todas as grandes linguagens de programação na forma de 
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aprimoramentos no ARToolkit (Augmented Reality Toolkit)17

• ARToolkit e ARToolkitPlus (C++). Uso e discussões sobre ARToolkit podem ser 

encontrado nos trabalhos de 

. Entre as plataformas 

experimentadas a amostra abaixo, devido a sua popularidade, foi selecionada para 

registro: 

 

Kato e Tachibana et al. (2003), Chao e Jiean (2010), 

Hongfei e Fengjing et al. (2010), Shamsuddin e Rajuddin et al. (2010). 

• Studierstube (Plataforma indepedente). Uso e discussões sobre Studierstube podem 

ser encontrados nos trabalhos de Schmalstieg e Anton Fuhrmann et al. (2002), 

Fuhrmann e Loffelmann et al. (1998). 

• DART (Plataforma Adobe Director), MacIntyre (2005). 

• FLARToolkit  (Plataforma Adobe Flash) , Yongxin e Xiaolei (2011). 

 

 Uma lista mais completa sobre ferramentas e pacotes de desenvolvimento para RA, 

disponíveis no momento em que essa pesquisa foi elaborada, pode ser encontrada no 

Anexo ao final da Tese no item 11.2. Infelizmente não foi possível testar todas as 

opções disponíveis, sendo que muitas foram disponibilizadas durante a compilação 

textual da pesquisa. Todas as plataformas de criação possuem suas vantagens e 

desvantagens, no entanto, independente da solução de RA é necessário ter 

conhecimentos de programação. Algumas plataformas comerciais possuem editores 

multimídia que facilitam a criação de aplicações de pequeno porte, como por exemplo: 

D’Fusion18 e Metaio Designer19

                                                 
17 ARToolkit: Conjunto de classes e métodos em C++ para acessar câmeras, reconhecer fiduciais e 
desenhar gráficos 3D. 

. Nenhuma delas é inteiramente compatível com todos 

os formatos de arquivos, recursos multimídia e sistemas de visualização. Considerando 

experiências anteriores com a plataforma de criação Adobe Director compatível com o 

DART, esse foi o caminho aparentemente mais adequado. O sistema DART se 

apresenta como uma extensão (na forma plugin) e já disponibiliza um amplo leque de 

possibilidades aproveitando toda infra-estrutura multimídia do Director. Entre as 

possibilidades de rastreamento é possível utilizar fiduciais, sensores e combinações dos 

dois. 

18 http://www.t-immersion.com/ 
19 http://www.metaio.com/software/design/ 

http://www.t-immersion.com/�
http://www.metaio.com/software/design/�
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 A proposta para o primeiro experimento de visualização utilizando RA era composta 

por um modelo 3D do projeto Labcog e um sistema simples de controle de camadas. O 

programa em si permitia apenas uma visualização em pequena escala: RA de mesa. A 

expectativa nesse momento era que essa solução pudesse ser diretamente utilizada em 

campo com escala real. A Figura 26 mostra capturas de tela desse primeiro 

experimento. 

 

  
Figura 26. RA de mesa mostrando o prédio labcog e sistema de camadas. 

 

 Ao migrar para um ambiente externo com fortes variações de iluminação, o sistema 

se apresentou instável. A luz não controlada afeta diretamente a detecção dos 

marcadores por alterar a relação de contraste entre cores. Portanto um sistema calibrado 

para reconhecer um símbolo abaixo do sol em dia claro pode não funcionar quando o 

mesmo símbolo estiver sob uma sombra. Sendo assim o sistema não é capaz de 

compensar pelas variações devido à própria limitação na maneira em que as detecções 

fiduciais são configuradas. O sistema DART utiliza um valor de tolerância para 

balancear o claro e escuro, esse valor é fixado antes da inicialização da aplicação. O 

problema foi resolvido posteriormente incluindo um controle de tolerância que pode ser 

ajustado durante a execução de acordo com a necessidade do usuário. Outra limitação 

está na relação entre escala do fiducial, escala do ambiente real e modelo virtual. A 

relação entre os elementos para o sistema fiducial deve ser proporcional. Pois o sistema 

de detecção fiducial possui um ruído que compromete a qualidade final, que é 

evidenciado com as diferenças de escala. O ruído pode ser amenizado de forma limitada 

através de ajustes na regulagem da câmera, melhoras nas condições de iluminação e 

aumento no número de fiduciais visíveis. No entanto, esses ajustes câmera/iluminação 

agregam valor desde que as escalas estejam compatíveis.  
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 Uma cena de RA, nesse caso é composta pelo campo de visão da câmera, o fiducial 

dentro do campo e o modelo 3D. O fiducial precisa ser visto integralmente e ocupar um 

espaço mínimo da imagem para ser detectado, identificado e posicionado com o mínimo 

de ruído possível. Considerando que a cena também é importante e que o modelo possa 

ser visto integralmente mantendo o fiducial dentro do campo visual: modelos muito 

grandes precisam de muitos fiduciais pequenos ou de poucos fiduciais grandes. A 

Figura 27 apresenta duas situações de visualizações em grandes espaços. De qualquer 

forma, criar e posicionar muitos marcadores em uma cena exige uma preparação 

demorada, e deixa muito espaço para erros e gerar uma forte poluição visual. 

Considerando essas questões, foram realizados testes controlados para medir os ruídos 

em situações ideais de funcionamento do rastreamento fiducial. 

  

  
 
 

   
Figura 27. Acima: Cúpula de 3 metros de diâmetro vista de perto e do alto (fiducial de 2 x 2 metros). 

Abaixo: Fiducial grande posicionado em frente a prédio Labcog para experimentos de RA. 
 

 A Figura 28 mostra um experimento executado para medir ruído gerado por um 

fiducial visto em uma situação ideal. A iluminação foi estabilizada para gerar o 

contraste claro do fiducial, a distância (45 cm) permite visão integral do fiducial e a 

câmera está fixa e em foco. O experimento registrou os dados de posição e orientação 

gerados pelo sistema de realidade aumentada durante 25 segundos. A Figura 29 e Figura 

30 mostram os dados coletados. Os resultados mostram que os dados de posição 

possuem uma variação mínima (na segunda casa decimal), que é levemente mais 
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acentuada no eixo Z que está paralelo ao plano de visão. A orientação possui variações 

maiores (na primeira casa decimal), mas o comportamento inverso da posição: o eixo Z 

está significativamente mais estável. Esses dados condizem com uma detecção de boa 

qualidade e visualmente estável.  

  
Figura 28. Esq: Montagem do experimento de medição de ruído, Dir: Visão da câmera na aplicação RA. 

Vista frontal do fiducial. 
 

 
Figura 29. Variação da posição XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 segundos (Vista 

Frontal) 
 

 
Figura 30. Variação da orientação XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 segundos (Vista 

Frontal) 
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 A segunda coleta de dados foi realizada com a câmera a aproximadamente a mesma 

distância que a primeira coleta (45 cm), mas em um ângulo entre 30 e 45 graus. A 

configuração da segunda coleta pode ser vista na Figura 31. Os dados coletados podem 

ser observados na Figura 32 e Figura 33. Nessas condições o eixo Z continuou 

apresentando uma variação maior, no entanto a orientação variou em uma escala 

ligeiramente menor e de forma mais homogênea. O uso real da aplicação não respeita 

essas condições ideais e possui iluminação variável e movimento da câmera devido ao 

equipamento estar nas mãos de uma pessoa em pé e nem sempre confortável. Mas vale 

ressaltar, por experiência em campo, que a visão de melhor resultado é a não frontal aos 

fiduciais, mas levemente inclinada. O ruído nos dois casos mantém uma variação visual 

homogênea e poderia ser aprimorado por um filtro de redução ruído. 

 

  
Figura 31. Esq: Montagem do experimento de medição de ruído, Dir: Visão da câmera na aplicação RA. 

Vista lateral do fiducial. 
 
 

 
Figura 32. Variação da posição XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 segundos (Vista 

Lateral) 
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Figura 33. Variação da orientação XYZ de objeto posicionado em (0,0,0) durante 25 segundos (Vista 

Lateral). 
 

  

 Marcadores utilizados nesse trabalho são representados por imagems impressas de 

arquivos ASCII. Para obter o melhor desempenho e precisão é necessário cuidado 

especial na impressão. Foi observado que fatores como tipo/qualidade da tinta, método 

de impressão e papel podem influenciar no resultado final. Alguns papéis são foscos ou 

brilhosos e refletem mais ou menos luz, assim quanto mais branco for o papel, mais 

fosca e densa a impressão, logo melhor contraste na imagem capturada e maior 

definição na detecção. Deve considerar que os marcadores estão sendo rastreados pelo 

sistema a imagem capturada é decomposta em uma imagem bicolor: preta e branca. 

Assim a cor não interfere diretamente, mas sim o contraste entre a área onde se encontra 

a impressão e o suporte do fiducial. A Figura 34 mostra imagem filtrada pelo sistema 

facilitando a identificação de contornos. 

 

  
Figura 34. Esq: imagem filtrada com contrastes acentuados; Dir: imagem original capturada. 
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 A Figura 35 mostra duas impressões de um grande fiducial em jato de tinta: uma em 

melhor qualidade (densa) e a outra impressa no modo econômico. A impressão densa 

apresenta uma visibilidade mais homogênea em condições adversas de iluminação. Para 

experimentos em geral a impressora laser monocromática traz os melhores resultados, 

mas para grandes trabalhos a jato de tinta é mais econômica. 

 

 
Figura 35. Esq: Impressão normal; Dir: Impressão de alta densidade; as duas estão sob as mesmas 

condições de iluminação. 
 

 Após a análise da estabilidade de rastreamento foi realizado um teste de qualidade 

em câmeras do estilo webCam para determinar a qualidade ideal para uso em campo, 

tanto em ambientes internos quanto externos. De forma geral toda webcam vem 

preparada para trabalhar com pouca visibilidade, já que a maioria foi produzida para uso 

interno. O comportamento em ambientes externos apresentou uma diversidade de 

resultados: variações marcantes de brilho, contraste e cores. Os extremos nesse teste 

nem sempre puderam ser remediados com ajustes disponíveis pelo fabricante ou sistema 

operacional. 

 A Figura 36 apresenta imagens capturadas por uma amostra de cinco câmeras 

ligadas simultaneamente. Descartando questões de campo visual é fácil observar as 

diferenças. A câmera que apresentou melhores resultados foi a mais cara e fisicamente 

maior, pois possui filtros e lentes compatíveis com luz intensa, mas tinha tamanho e 

peso incompatíveis com a mobilidade almejada pelo projeto. A questão foi 

definitivamente fechada após testes com novas gerações de câmeras do ano 2010, com 

recursos e características de filmadoras amadoras e câmeras fotográficas: resolução HD 

e Full HD, tamanho reduzido e lentes com regulagem de foco e exposição digital. Nesta 

escolha não foi considerado o custo dos equipamentos, pois muitos já se encontravam 

disponíveis. 
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Figura 36. Imagem capturada de vídeo comparativo de câmeras digitais. 

  

 Durante a pesquisa foi possível ter acesso a um sensor de orientação 6DOF 

Intersense (InertiaCube220

Schmidt e M. Rudolph et 

al. (2006

). Esse sensor é uma solução fechada com faixas de tolerância 

definidas que funcionam continuamente sem ruídos, podendo ser adaptado para 

aplicações RA. A limitiação está em ele trabalhar apenas com orientações. Discuntindo 

formas de contornar essa limitação foi proposta uma adaptação do sistema de RA 

misturando o sensor com servo motores. Nesse caso a câmera seria adaptada a um 

sistema de móvel em que seria possível controlar sua direção através de servo motores e 

ler sua orientação através do sensor. Nesse caso os pontos de vista seriam pré-definidos 

ou calculados antes do posicionamento da câmera, assim fugindo do rastreamento 

constante. A solução lembra típicos sistemas de segurança, mas aprimorados com 

sensores e controle de precisão. Essa abordagem afasta o usuário da obra, permitindo 

observar o projeto à distância com todos os recursos de RA. Um trabalho semelhante no 

campo de controle de tráfego aéreo é observado no trabalho de 

), em que são utilizadas câmeras e um sistema de RA para gerir uma torre de 

controle em um aeroporto pequeno. Esse RA remoto serve para acompanhamento e 

inspeção. O acompanhamento é feito através de um módulo de monitoramento 

composto por uma câmera motorizada e um sensor que transmite o conjunto de vídeo e 

orientação do ponto de vista em tempo real. Um terminal de gestão recebe os dados e 

gera a RA. O resultado final pode ser controlado e manipulado em salas de reunião ou 

                                                 
20 Intersense InertiaCube2 - http://www.intersense.com/pages/18/55/.  

http://www.intersense.com/pages/18/55/�
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escritórios, proporcionando um apoio para tomada de decisão. O protótipo da solução 

remota funcionou como esperado, mas conceitualmente foge na questão da mobilidade. 

A Figura 37 apresenta um diagrama de funcionamento do sistema remoto para obras: 

como explicado anteriormente o computador contectado a uma câmera e motor recebe 

comandos do terminal e devolve leitura do sensor e captura de vídeo. Para facilitar o uso 

em reuniões foi adaptado um controle remoto. A Figura 38 mostra testes em campo e os 

protótipos de módulos remotos. 

 

 
Figura 37. Esquema de funcionamento de Realidade Aumentada Remota. 

 

   
Figura 38. Sistema experimental de Realidade Aumentada. Esquerda: Terminal de acesso. Centro/Direita: 

Módulos Remotos. 
 

Outro sensor que foi disponibilizado para testes durante a pesquisa foi o IS-120021

                                                 
21 Intersense IS1200 - 

 da 

empresa Intersense. O sensor monitora orientação com uma inovação importante: 

rastreamento de posição com precisão. No entanto, para surpresa a posição dele é 

determinada através de um sistema proprietário de símbolos fiduciais. O sensor vem 

http://www.intersense.com/pages/21/13.  

http://www.intersense.com/pages/21/13�
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acoplado com uma câmera que identifica internamente os fiduciais e determina a sua 

posição sem a necessidade de utilizar sistemas de visão computacional. O uso desse 

sensor continua sujeito a poluição visual devido ao elevado número de fiduciais 

necessários para cobrir grandes áreas e a preparação/configuração demorada. Cada 

ambiente precisa ser mapeado e os fiduciais precisam ser posicionados com tolerâncias 

muito baixas, deixando uma grande margem de erro quando feito manualmente. É 

interessante ressaltar que os fiduciais nesse sistema são circulares, e podem ser 

posicionados em qualquer ângulo no plano, no entanto são necessários no mínimo cinco 

para o sistema iniciar corretamente. A Figura 39 mostra o painel fiducial utilizado na 

base do protótipo, seu tamanho real é o equivalente a uma folha de tamanho A2, o 

objetivo desse fiducial é mapear uma mesa do mesmo tamanho da folha. 

 

 
Figura 39. Painel Fiducial para RA externo, tamanho final equivalente a uma folha A2. 

 
A precisão é um fator muito atraente, mas e o sistema continua sujeito a dificuldades 

em ambientes externos devido a variações na iluminação. O sistema fiducial está 

fortemente atrelado à orientação do sensor, nesse caso um fiducial precisa ficar na 

orientação pré-designada no sistema de gestão fiducial. Por exemplo: um fiducial colado 

em uma parede de 90 graus precisa sempre estar a “90 graus”, caso contrário, se o 

símbolo estiver no chão, o sensor se confunde, já que está vendo um símbolo deitado ao 

invés de em pé. Essa metodologia aprimora a precisão e estabilidade do conjunto, no 

entanto pesa contra o dinamismo esperado por essa Tese. A visão da câmera interna do 

sensor pode ser vista na Figura 40. O acesso às propriedades internas da câmera para 
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regulagem é complicado e necessita reiniciar o sensor a cada alteração. Para fins de 

explorar a capacidade do sensor, foi desenvolvido um protótipo: RA Externo Móvel. 

 

 
Figura 40. Imagem da câmera acoplada ao sensor IS-1200 com detecção de uma painel de fiduciais. 

  

 O RA Externo Móvel é baseado em uma tabuleta, sensor IS1200, câmera HD e uma 

base fiducial. A base é composta de uma mesa com um painel fiducial. A todo o 

momento é necessário que a câmera do sensor mantenha pelo menos cinco fiduciais 

dentro do seu campo visual. O uso do sistema, quando devidamente preparado, é 

simples e não exige grande esforço por parte do usuário. A Figura 41 apresenta a 

preparação mínima de um cenário de RA: Posicionar a base fiducial no local pré-

indicado e utilizar o sistema. A Figura 42 mostra o sistema em uso na obra Labcog. 

 
 

   
Figura 41. Esq: Escolher local para mesa; Centro: Fixar folha de fiduciais sobre a mesa; Dir: Manter 

tabuleta sobre a mesa enquanto realiza observações. 
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Figura 42. Sistema de Realidade Aumentada Externa. Esquerda/Centro: tabuleta com sensores, Direita: 

Captura de Tela da Aplicação de RA Externa. 
 

 Visualizar grandes empreendimentos inteiramente utilizando RA tem grande apelo, 

mas combinar ferramentas de qualidade e precisão para uso prático em projetos de 

engenharia ainda é um desafio. A solução ideal seria capaz de navegar em qualquer 

ambiente e ajustável para qualquer iluminação. Essa ferramenta precisaria executar em 

computadores móveis de baixo desempenho e ser capaz de apresentar camadas de 

informações relevantes. Apesar de interessante e com um protótipo em teste, foi 

considerada mais palpável uma solução em menor escala e que pudesse ser testada com 

o ambiente e recursos disponíveis no momento. Para dar maior foco à pesquisa o 

objetivo foi direcionado para visualização de áreas menores e grupos de elementos. Já 

que em uma obra a maior parte dos profissionais circula dentro do ambiente. Esses 

protótipos ajudaram a moldar o conceito de PDI e automatizar a metodologia de 

trabalho em RA, na tentativa de facilitar e aproximar o uso por profissionais em geral. 

 

 

4.2.  Realidade Aumentada e Pontos de Interesse para Projetos 
 

Quando se utiliza uma aplicação RA o usuário fica geralmente de pé com um 

computador móvel nas mãos se deslocando pelo ambiente. Os olhos estão geralmente 

atentos à tela do computador, que pode ser comparado aqui com uma moldura de 

quadro, como pode ser visto na Figura 43. Através dessa janela é possível ver o mundo 

real incrementado com novas informações. As informações nesse caso podem ser 

divididas em duas categorias: aquelas que têm relação direta com o que se está vendo e 

aquelas que são indiretas, mas relevantes. Nos dois casos a informação, que está 

vinculada com a direção em que se aponta o computador, pode estar visualmente presa 

ao espaço ou desvinculada. A informação vinculada ou presa segue um ponto 

previamente definido, respeitando movimentos do ponto de vista. Assim sendo uma 
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placa virtual sobre um marcador parece estar presa ao marcador. Uma informação 

desvinculada é apresentada ao usuário sem respeitar movimentos dos pontos de vista, no 

entanto só aparece quando o seu marcador está no campo visual da janela. A Figura 44 

demonstra uma situação, em que durante a observação de uma tomada não instalada, 

existem os dois tipos de informações descritas acima: Sobre a tomada real é desenhada 

uma tomada virtual instalada e ao lado encontram-se informações técnicas sobre a peça. 

 
Figura 43. Usuário observa através de uma tabuleta uma tomada ainda não instalada. 

 

 
Figura 44.  Informações presas a tela e informações presas ao objeto de interesse. 

 
 A Tabela 2 serve para exemplificar os dois tipos de informações apresentando 

exemplos de como poderiam se manifestar. A tabela divide todas as informações em 

dois grupos adicionais: Diretas e Indiretas. As diretas são todas as informações 

associadas aquele marcador e ao campo visual, enquanto as indiretas são informações 

de interesse que estão associadas com o marcador, mas trazem informações do ambiente 

ou projeto em geral considerando a posição atual do usuário.  
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Considerando a cena acima é possível identificar possíveis informações que poderiam ser 

disponibilizadas. 

Vinculadas/Presas a marcadores Desvinculadas/ Presas à tela, mas referentes a 
marcadores no campo visual 

Diretas 

Modelo 3D da tomada, mostrando como ficará no 
futuro. Voltagem da tomada 

Foto de uma tomada semelhante instalada, também 
mostrando o resultado final. 

Especificações da tomada a ser instalada: modelo, 
cor. 

Instruções de como a tomada deve ser instalada na 
forma de animações com modelos 3d ou fotos. Prazo para conclusão da tarefa. 

Mostrar dutos com fiação saindo da tomada 
passando pela parede. 

Outros dados relevantes ao projeto que não 
possuem representação visual: Áudio, Texto, Links 
para Arquivos externos. 

Indiretas 

Indicações gráficas do melhor trajeto para a 
próxima atividade Posição no atual ponto de interesse em um mapa 

Sinalização de outros pontos de interesse próximos 
dentro do campo visual 

Próxima atividade do dia: inspeção, manutenção, 
montagem. 

Tabela 2. Exemplos de tipos de informações disponíveis em um cenário possível de Realidade em um 
projeto. 

 

 Uma solução RA precisar de informação de posicionamento do ponto de vista, esse 

processo apresentado anteriormente é conhecido como rastreamento. O grau de precisão 

e taxa de atualização do rastreamento irá definir a qualidade final da experiência RA. A 

Tabela 3 resume os principais métodos de rastreamento com comentários sobre fatores 

determinantes para uso prático. Observando a tabela é possível observar que métodos 

baseados detecção de imagens são de baixo-custo, quando baseados em sistemas 

abertos, no entanto são computacionalmente mais caros. Ao contrário, sensores são mais 

precisos e fáceis de usar, mas possuem um custo mais elevado. Lembrando que o custo 

de soluções comerciais de detecção de imagens se equipara ou ultrapassa o custo de 

sensores comerciais, mas não foram incluídas na tabela por não terem sido testadas 

durante a pesquisa.  

 A Tabela 4 distribui atividades executadas por afinidade entre os métodos de 

detecção de imagem de acordo com suas necessidades. Os marcadores fiduciais quando 

utilizados indiscriminadamente causam poluição visual e podem interferir na 

observação e interação com o ambiente, enquanto os naturais são quase que invisíveis 

ao usuário. 
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 Rastreamento por Imagem Capturada Rastreamento por sensores 
Fiducial Natural Pixel Posição Orientação 

Funcionamento 
Imagens capturadas por câmeras digitais são analisadas 
por métodos de visão computacional em busca de 
referencias pré-definidas. 

Magnético  
Ultrasom 
GPS 

Giroscópios 
Bussola Digital 

Precisão Precisão atrelada a fatores de visibilidade22 De mm até 
metros, depende 
do investimento. 

 e relação de 
escala entre símbolos e conteúdo real/virtual. 

Aproximadamente 
de 1’ a 5’ graus. 

Principal Limitação 

É necessário 
que o fiducial 
inteiro esteja no 
campo visual. 

Utiliza carga de  
processamento 
maior que 
outros métodos, 
limitando o uso 
em aparelhos 
móveis. 

Processo 
complexo de 
preparação 
baseado em 
extensa coleta de 
dados e 
calibração. 

Magnético e 
Ultrasom 
dependem de uma 
rede de bases 
cobrindo a área de 
trabalho. 
GPS precisa estar 
a céu aberto. 

Pode sofrer 
interferências de 
grandes estruturas 
metálicas ou 
magnéticas. 

Principal Vantagem 
Fácil 
manutenção e 
fabricação. 

Não precisa de 
marcações 
evidentes. 
Aceita 
visibilidade 
parcial do 
objeto. 

Muito estável e 
preciso quando 
calibrado 
corretamente. 

Extremamente 
preciso. 

Extremamente 
preciso. 

Peso Computacional 
Relativo Médio Médio-Alto Alto Baixo Baixo 

Custo Relativo Baixo Baixo Baixo Médio-Alto Médio-Alto 

Observações 

Existem diversas bibliotecas de visão computacional para 
Realidade Aumentada, cada uma voltada para plataformas 
especificas (Móveis, Fixas, Remotas) e assim podendo 
representar exceções aos dados compilados. 

• Sensores podem vir separados ou 
combinados, assim alterando seu 
comportamento final (geralmente 
para melhor). Alguns sensores 
possuem sensibilidade inercial que 
pode drasticamente alterar seu 
funcionamento para melhor. 

• Quanto mais preciso mais caro o 
equipamento. 

A escala de peso computacional:  
• Baixo – Não necessita de processamento, geralmente dados são gerados dentro do próprio sensor. 
• Médio- Capaz de rodar em equipamentos comercias de uso comum (Netbooks, Tablets). 
• Alto – Precisa de um notebook ou Workstation para obter resultados fluidos. 
 
Escala de Custo: 
• Baixo – Muito barato, material amplamente disponivel. 
• Médio – Direcionado para empresas, e desenvolvedores com investimentos variando de R$100,00 a R$10.000,00. 
• Alto – Investimentos acima de R$10.000,00 por peça. 

Tabela 3. Comparações entre sistemas de rastreamento, exaltando suas principais qualidades 
 

 Inspeção Manutenção Montagem 

Natureza da 
atividade Verificar trabalhos executados. Efetuar ajustes, regulagens, 

limpeza. 

Executar uma seqüência de 
operações para atingir um 
resultado pré-definido 

Resumo da 
Atividade 

Circular entre pontos pré-definidos 
com resultados esperados para 
comparação. 

Circular entre pontos pré-
marcados e executar a operação 
de manutenção relevante.  

Localizar peças e efetuar a 
montagem na ordem/maneira 
correta. 

Tipo de solução 
RA adequada 
(desconsiderando 
sensores) 

Fiducial – Símbolos ajudam a 
marcar pontos relevantes de forma 

prática e com destaque. 

Natural – Nesse caso, quanto 
menos interferência visual 

melhor. 

Fiducial e Natural – É 
importante marcar e indetificar 

peças, no entanto na hora de 
montar é melhor não obstruir a 

visão com fiduciais. 

Observação: A etapa de treinamento não participa dessa tabela, pois ela é vista como uma simulação de cada atividade. 

Tabela 4. Analise dos tipos de atividades MIMT e suas afinidades com soluções RA baseadas em 
detecção de imagens. 

                                                 
22 Visibilidade está atrelada a: Iluminação, Resolução, Quadros capturados por segundo, Capacidade de processamento. 
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 Entre as diversas opções de rastreamento o sistema fiducial consegue manter boa 

estabilidade e precisão quando utilizado em escalas proporcionais ao tamanho da área 

sendo visualizada. Uma característica do sistema fiducial é que o mesmo funciona de 

forma localizada, pois para utilizá-lo é necessário que o símbolo desejado esteja dentro 

do campo visual da câmera. Essa forma de trabalhar força que o usuário encotre os 

marcadores, que possuem naturalmente um contraste com o ambiente, e trabalhe 

olhando para ele. Apesar da utilização de sensores agregar precisão e estabilidade seu 

uso possui várias complicações que fogem do escopo da pesquisa: criação de plugins, 

criar vínculos entre leituras de sensores e visualização 3D. Procedimentos como esses 

podem ser dispensandos quando se utiliza soluções como DART. Sendo assim, o 

sistema fiducial DART foi selecionado pela sua praticidade e baixo custo de uso e 

manutenção. Assim é possível focar na metodologia de trabalho aprimorada por RA, e 

evitar entrar em discussões sobre desempenho ou qualidade total. Essa escolha foi feita 

com a ressalva de que os marcadores fiduciais são personalizados e podem conter 

números e texto, e assim assumir um papel intermediário entre o natural e o puramente 

simbólico. A Figura 45 apresenta painéis fiduciais com letras e números, fugindo de 

desenhos abstratos. 

 Para aproveitar ao máximo o potencial do sistema fiducial a aplicação inteira gira 

em torno de um conceito proposto nessa tese como “Pontos de Interesse” ou PDI. Cada 

PDI é representado por um painel fiducial, que pode ser composto de 1 até n símbolos 

fiduciais. Um painel fiducial é representado por um arquivo que contém uma lista de 

símbolos e suas respectivas posições relativas a um sistema de coordenadas qualquer. 

Os elementos virtuais são inseridos no mesmo espaço do painel de forma relativa. 

Assim ao se observar um símbolo contido em um painel é possível localizar elementos 

que compartilham aquele mesmo espaço e estejam dentro do campo de visão. Partindo 

do conceito de painel a proposta é criar um ponto conceitual que hoje é composto de 

fiduciais. No futuro esse ponto ou espaço relativo poderá ser rastreado por qualquer 

tecnologia, não se limitando a rastreamento fiducial. O PDI, nesse caso, representa 

inicialmente um ponto relevante em um ambiente de trabalho que possui informações 

digitais agregadas a ele: texto, imagens, modelos 3D, plantas, instruções, links, sons ou 

qualquer outro conteúdo relevante. Em segundo plano o PDI é um fiducial que permite, 

ao estar dentro do campo visual do usuário (pela janela do computador), ser utilizado 

para extrapolar o ponto de vista virtual e vincular dados sobre o mundo real. A Figura 
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46 apresenta algumas aplicações experimentais de fiduciais em potenciais PDIs, 

enquanto a Figura 47 apresenta um PDI sendo utilizado em uma aplicação RA. 

 

     
Figura 45. Fiduciais Gerados ara marcar pontos de interesse. 

 

   
Figura 46. Imagem demonstrando Pontos de Interesse marcados com símbolos fiduciais. 

 

    
 

 
Figura 47. PDI posicionado em uma caixa de luz e informações sendo visualizadas através de aplicação 

RA em tabuleta. 
 

 Partindo do conceito de PDI, o pacote de ferramentas apresentado nessa pesquisa 

serve para gestão desses pontos. A gestão proposta nesse trabalho agrupa os PDI’s 



55  
 

 

formando ambientes que possuem características em comum, formando áreas de 

trabalho. Por exemplo: um grupo de PDI’s pode representar um andar ou uma sala. 

Conjuntos de ambientes formam um projeto: nesse caso a construção de um prédio seria 

um projeto e cada andar poderia ser um ambiente. Obviamente a interpretação está 

aberta a interpretações, caso o projeto seja uma sala, os ambientes poderiam ser tópicos 

como: instalação elétrica, hidráulica, portas e janelas e piso. A Tabela 5. apresenta como 

o PDI pode ser utilizado em cada tipo de atividade, relacionado os tipos de informação 

relevantes em cada caso. 

 
 Projeto 
 Montagem Inspeção Manutenção 

PDI’s Utilizados para marcar peças e 
ferramentas Marcar pontos de inspeção Marcar pontos de manutenção 

Conteúdo 
Vinculado 

Animações de montagem em 2D e 
3D. 

Marcar detalhes 
Modelos 3d para comparação 

Marcar detalhes 
modelos 3d para manutenção 
Instruções animadas de 
manutenção. 

Links e Anexos 
(desvinvulados)  

- Fotos  
- Vídeos 
- Manual digital (PDF) 
 - Audio 

- Fotos 
- Plantas 
 

- Fotos  
- Plantas 2D 
- Lista de Materiais e 
Ferramentas 
- Audio 

Acompanhamento 
da Atividade 

Relatório de Conclusão 
acompanhado de foto e 
preenchido ao final da atividade. 

Checklist de inspeção com 
comentários e fotos. 

Checklist de conclusão de 
atividade com espaço para 
observações e fotos. 

Tabela 5. Relação entre PDI e atividades de trabalho e seus respectivos conteúdos.  
 

 Além da questão conceitual de PDI, Ambientes de Trabalho e Projetos o sistema 

precisa ser gerido e organizado. Para atender a essa demanda será descrito em detalhes o 

pacote de ferramentas RA e suas funcionalidades atendendo as demandas discutidas na 

metodologia da pesquisa. 

 

 

4.3.  Pacote de Apoio baseado em Realidade Aumentada 
 

 Após a experiência adquirida com o RA Externo e RA Remoto, o conceito de 

desenvolvimento foi repensado a partir das dificuldades. Essa remodelagem do conceito 

ajudou a criar uma metodologia de trabalho para aplicar RA em projetos de forma 

intuitiva e puramente visual, sem a necessidade de programação ou uso de ferramentas 

baseadas em linha de comando. Uma característica importante dessa nova versão foi a 

importância dada a criação de um formato de arquivo RA para que pudesse ser 

compartilhado entre aplicações. O resultado foi um pacote de ferramentas RA para gerir 
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e visualizar informações de forma prática e aplicável. O sistema é todo baseado em 

visualização de módulos denominados “Pontos de Interesse” (apresentados 

anteriormente). Em cada ponto é possível associar diversos tipos de informações 

relevantes para manutenção, inspeção e acompanhamento. O ponto de interesse é 

representado fisicamente por um fiducial que o identifica de forma exclusiva. A seguir 

são descritas as diversas ferramentas e etapas de uso das ferramentas do pacote RA. 

 As dificuldades atreladas ao uso de RA estão associadas ao conjunto de etapas que 

precisam ser executadas para criar ambientes funcionais. Muitas vezes é necessária a 

edição manual de dados em grandes arquivos de texto, a execução de comandos em 

shell para se criar fidúcias e realizar calibragem de câmeras utilizando processos 

ineficientes. Esse tipo de solução de ferramentas heterogêneas cria um caminho pouco 

eficiente e lento para se atingir bons resultados em RA. Hoje, enquanto essa pesquisa 

está sendo realizada, muitas empresas projetam ferramentas e bibliotecas de apoio para 

conquistar uma posição de destaque no campo do RA. O conjunto de soluções descritas 

abaixo decorre da experiência adquirida no presente trabalho, enfrentando problemas 

recorrentes no uso de sistemas de rastreamento, câmeras, computadores e iluminação. O 

objetivo é criar um sistema modular de produção e gestão de conteúdo RA para apoio a 

projetos. Toda a plataforma foi criada sobre o Adobe Director e sua linguagem de 

desenvolvimento Lingo, sendo necessária a criação de algumas extensões em C++, que 

serão listadas ao final, que complementam funcionalidades deficientes. 

 

4.3.1. Gestão de Fiduciais 
 

Fiduciais como descritos anteriormente são símbolos ou desenhos. Esses símbolos 

podem ser identificados e ajudar na determinação de um ponto de vista relativo a 

posição do usuário no espaço. Esse ponto de vista pode então servir para compor 

imagens reais e virtuais e criar experiências de visualização variadas. O fiducial é uma 

das formas mais populares de realizar rastreamento sem sensores, pois ele fornece 

posição e orientação, mas o que é o fiducial? Como discutido anteriormente, existem 

muitos tipos de fiduciais. No contexto desse projeto, o fiducial é um símbolo de forma 

quadrada bidimensional que é composto por um desenho e um contorno. O desenho e 

contorno devem ser contrastantes com os outros elementos fora do contorno. Para criar 

e armazenar fiduciais foi adotado o formato PATT, utilizado pelo sistema DART que 

serve para descrever e armazenar em formato ASCII fiduciais. Esse arquivo é composto 
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de texto que define um desenho em escala de cinza. O PATT sozinho não realiza 

nenhuma função, é sempre necessário incluí-lo em um painel, mesmo que seja um 

painel de apenas um PATT. A Figura 48 apresenta um típico arquivo PATT que contém 

um desenho da letra “A”. O arquivo contém uma seqüência de 12 blocos de texto que 

expressam uma imagem de 16x16 pixels em quatro rotações no eixo perpendicular a 

imagem. Cada bloco é formado por 16 linhas de 16 números inteiros que podem variar 

de 0 a 255. Essa escala representa uma gradação de tom de cor, no entanto para 

melhores resultados de contraste são utilizados somente os valores extremos. Esses 12 

blocos são divididos em quatro conjuntos representando os ângulos: 0°, 90°, 180°, 

270°. Cada ângulo contém três símbolos que representam a decomposição do símbolo 

nas cores RGB, considerando a possibilidade dos símbolos serem coloridos, e assim 

realizar a correta passagem para PB (Preto e Branco). 

 

  

 
Figura 48. Esq: Arquivo de texto PATT, Meio: Arquivo fiducial visto a distancia, Dir: Representação 

gráfica em pixels do arquivo PATT. 
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 Considerando o processo complexo de edição e manipulação de grandes arquivos de 

texto para muitos fiduciais, foi criado o Editor de PATT. Uma ferramenta simples que 

utiliza os mesmo princípios de desenho encontrados em editores de imagem. Para 

simplificar o processo ele permite desenhar apenas em PB e gera como saída tanto o 

arquivo PATT quanto uma imagem JPG do fiducial para referência, já que nem sempre 

é possível identificá-lo pelo texto ASCII. Mesmo com a resolução limitada é possível 

desenhar com o cursor formas simples e expressar de forma limitada letras e números. 

As formas podem ser construídas para parecer visualmente com os códigos de 

identificação QR (Quick Response Code, ISO (2006)). A Figura 49 seguinte mostra o 

editor de PATT e um imagem salva. Repare que um PATT em uso precisa de uma 

margem preta regular de espessura igual a metade do quadrado onde se encontra o 

símbolo. As possibilidades são grandes, especialmente quando se pode combinar letras, 

números e formas abstratas. Vale mencionar que desde que a aplicação foi criada, mais 

de 60 símbolos foram desenhados e utilizados. Apesar de o arquivo PATT ter uma 

resolução de apenas 16x16 ele pode ser escalado para qualquer tamanho desde que 

respeitada as proporções quadradas e a espessura da margem. 

 

          
Figura 49. Editor de PATT e imagem salva. 

  

 Produzir uma biblioteca de fiduciais é essencial para se iniciar a montagem de um 

projeto de pontos de interesse. No entanto os fiduciais sozinhos não interagem 

diretamente com a aplicação. Existe um formato intermediário chamado de CALIB. 

Esse formato, também em ASCII, guarda um conjunto de fiduciais organizado. O painel 

existe para aumentar precisão e criar redundância na hora de identificar símbolos 



59  
 

 

fiduciais. Quando a aplicação encontra um fiducial ela rapidamente o associa a um 

painel marcando sua posição relativa e procurando outros fiduciais do conjunto. A 

Figura 50 mostra um típico arquivo CALIB de quatro fiduciais e sua respectiva imagem 

para uso. O arquivo define o numero de PATTs e suas posições relativas a um ponto 

central. A primeira linha informa o número total de fiduciais sendo utilizados, em 

seguida blocos de seis linhas que definem a relação de cada fiducial com o espaço. Os 

números estão organizados na forma de uma matriz 4x3 e podem ser utilizadas para 

expressar transformações em 3D exceto escala, que nesse caso é definida em um campo 

separado. 

 A Tabela 6 mostra a decomposição de cada fiducial dentro do arquivo CALIB. O 

CALIB permite mapear áreas cobertas com fiduciais e associar a identificação de 1 a n 

com uma posição no espaço. Um exemplo clássico de um fiducial 3D pode ser visto na 

Figura 51, o cubo. Assim é possível organizá-los de qualquer forma, misturando 

tamanhos, posições e orientações. Geralmente o que afasta o uso mais corriqueiro desse 

sistema são as operações com matrizes para gerar transformações mais elaboradas. 

Essas operações podem ser facilmente realizadas através de programas de manipulação 

de objetos em 3D, em que o programa já realiza todos os cálculos e geralmente expõe a 

orientação de forma decomposta em três direções. O impasse está em acessar as 

matrizes através de comandos por linguagem de programação. Outro impasse está nas 

convenções de matrizes de transformação que podem variar e a definição da direção 

vertical de referência, em alguns casos expressa no eixo Y e em outras pelo eixo Z. O 

trabalho com matrizes em computação gráfica, mesmo que simples, não é de 

conhecimento comum e os erros e inconsistências na hora de criar painéis são muitas 

vezes interpretados como defeitos e instabilidade do sistema.  
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Figura 50. Exemplo de uma arquivo CALIB com uma imagem do painel definido. 

 
 
 
 

Arquivo e localização relativa ao calib do arquivo fiducial 3x4patterns16\cupula01.patt 
6.00 
0.0 0.0 
1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 

Tamnho real do lado do fiducial em cm 

Coordenadas do centro do fiducial dentro da sua área 

Matriz de transformação do fiducial:onde r representa 
dados de orientação e p de posição) 

r   r   r   p  
r   r   r   p 
r   r   r   p 

Tabela 6. Identificando os elementos de uma definição de PATT em um arquivo CALIB. 
 

 
Figura 51. Um painel em forma de cubo. 

  

 Com o intuito de facilitar a gestão, criação e manipulação de painéis propomos o  

Editor Calib. Essa ferramenta lê o arquivo painel e seus fiduciais associados e fornece 

uma interface 3D de manipulação. A Figura 52 mostra a interface do programa. Uma 

vez carregado ou criado um painel é possível selecionar cada fiducial de forma 
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independente e manipular todas suas propriedades em 3D e depois salvar as alterações 

no arquivo novamente. O programa compõe uma lista de cada arquivo PATT disponível 

em uma pasta pré-determinada para consulta e permite gerar imagens dos painéis para 

impressão em escala real. A Figura 53 mostra uma impressão de uma imagem gerada 

pelo editor. 

 

 
Figura 52. Captura de Tela do Editor Calib. 

 

 
Figura 53. Resultado Impresso do painel impresso. 

 
 A próxima questão a ser abordada é gestão de dispositivos de captura de vídeo. 

Alguns computadores móveis possuem mais de uma câmera, sendo que cada uma 

possui diversos modos de operação e configurações que podem ser ajustadas. 

Geralmente no DART essas configurações podem ser aplicadas antes da compilação do 

programa ou através de um arquivo externo de propriedades. A própria seleção de 

câmeras necessita de uma aplicação que deve ser executada por linha de comando e lista 

uma identificação numérica para todos os dispositivos de captura disponíveis. Esse 

método, por mais que funcione, pode ser aprimorado. Assim, utilizando uma 

combinação de recursos previamente disponíveis pelo DART e acesso ao DirectShow 

(Windows) foi possível criar uma ferramenta que identifique as câmeras e suas 
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propriedades e disponibilize-as para seleção do usuário através de uma interface gráfica 

amigável. Essa interface permite o usuário testar diversas configurações antes de 

executar a visualização principal, inclusive realizar teste de painéis. A Figura 54 mostra 

a interface de controle com um painel de propriedades da câmera aberta. Uma vez 

selecionada o dispositivo, resolução e algumas regulagens é possível salvar um arquivo 

que pode ser utilizado pelo visualizador RA. O arquivo de inicialização é simples e de 

fácil leitura, podendo ser editado manualmente em uma situação crítica, como mostrado 

na Figura 55.  

 

 
Figura 54. Aplicação para configuração de camera e teste de paineis. 

 

 
Figura 55. Arquivo de configuração gerado de forma automatica. 
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4.3.2. Gestor de Conteúdo RA 
 

Uma vez preparada uma biblioteca de painéis, pode-se iniciar o processo de criação de 

um projeto RA. Um projeto é composto por um conjunto de pontos de interesse, cada 

ponto contém informações que poderão ser acessadas em campo. Essas informações 

podem ser chamadas de anotações visuais. Anotações visuais foram descritas por 

Wither e DiVerdi et al. (2009), e são a representação gráfica do projeto. O gestor de 

conteúdo permite vincular anotações de vários formatos à pontos de interesse. Para 

facilitar a leitura e reaproveitamento dos projetos gerados pelo gestor, foi escolhido o 

formato XML para armazenar dados. Esse formato permite trabalhar com árvores (ou 

scenegraphs) que são comumente utilizadas em sistemas de visualização. O XML, por 

ser um formato amplamente difundido, possui um número grande de ferramentas de 

leitura e gravação de dados. Diferente de muitas outras soluções RA, em que arquivos 

de cenas, ambientes ou projetos precisam ser editados manualmente, o gestor permite 

uma edição visual, sendo extremamente fácil inserir e manipular conteúdo. 

 O gestor foi concebido para atender uma demanda de organização de conteúdo para 

projetos utilizando RA. O sistema é baseado em painéis fiduciais devido a simplicidade 

e relação intuitiva de marcação com PDIs. Cada PDI está associado a um painel para 

identificar o local tanto para o computador quanto o usuário. Um projeto é representado 

por uma árvore de nós que são chamados de ambientes, e cada ambiente pode ter n 

PDIs, por último cada PDI é capaz de armazenar múltiplas camadas de anotações. 

Ambientes de trabalho podem ser andares de um prédio, salas ou qualquer conjunto de 

PDIs que possam ser agrupados. Assim um PDI representa um grupo de anotações. Por 

fim a anotação é a ramificação mais afastada da raiz e pode ser qualquer elemento 

suportado pelo sistema: texto, fotos, modelos 3D, links, áudio. Essa estrutura quando 

utilizada pelo visualizador é estática e serve apenas para consulta. No entanto, cada 

grupo e elemento possuem a capacidade de receber observações e comentários que 

podem ser inseridos pelo usuário durante a atividade de campo. A Figura 56 mostra uma 

visão esquemática de uma árvore de um projeto RA. 
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Figura 56. Exemplo de uma árvore de um projeto RA. 

 
 A  Figura 57 abaixo mostra o gestor com um arquivo de projeto aberto. A janela é 

dividida em três regiões: acesso a hierarquia (esquerda), visualização (centro) e edição 

(direita). O acesso a hierarquia é dividido em três caixas, Projetos/Ambientes, Pontos de 

Interesse (PDI)\Grupos, Anotações (ou Elementos). Em cada caixa existem comandos 

para criar e apagar qualquer uma das categorias ou suas ramificações. Ao selecionar 

qualquer item da árvore, suas propriedades serão imediatamente apresentadas na área de 

edição. Os itens que possuem representação visual (vinculadas) são colocados em foco 

na janela de visualização. Todo elemento visível está sempre associado a um fiducial, 

nesse caso, ele aparece junto para o usuário controlar a posição relativa de cada 

anotação em torno de seu PDI.  

 O projeto visa atender a atividades de inspeção, montagem, manutenção e 

treinamento. Assim existem objetos específicos para atender a cada demanda. No caso 

de inspeção é possível acrescentar um checklist de atividades a qualquer nó da árvore. 

Em atividades de montagem é possível adicionar instruções através de objetos 3D 

animados, em texto ou voz para auxiliar no processo. Para todas as atividades é possível 

anexar arquivos, links web, vídeos, fotos como anotações. A Figura 58 mostra um típico 

arquivo XML de projeto gerado pelo gestor RA: as primeiras duas linhas identificam a 

versão do XML sendo utilizada e o nome do projeto; em sequencia, na tag <Paths> 

segue a lista de pastas onde se localizam o conteúdo a ser anexado ao projeto; a partir da 

tag <AREnviromentGroup> segue todos os ambientes disponíveis para esse projeto; o 

tag <FiducialGroup> contém todos os PDIs do respectivo ambiente; o tag 

<VisualGroups> contém as camadas ou grupo de anotações; o tag <Elements> contém 

dados sobre as anotações das camadas (tipo, posição relativa, e dados agregados). Esse 
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arquivo em seu estado atual foi pensado para no futuro ser migrado para uma base 

dados SQL (Standard Query Language). 

 

 
Figura 57. Gestor de conteudo com projeto RA aberto. 

 

 Figura 58. Arquivo de projeto gerado pelo gestor de conteúdo.  
  

A Tabela 7 apresenta os tipos de anotações disponíveis e quais funções elas podem ter 

em projetos. Quando um tipo de arquivo não se encaixa dentro dos elementos 

disponíveis ele pode ser acessado via uma página. O link utiliza um navegador 
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simplificado que possui todos os recursos disponíveis pela aplicação nativa do sistema 

operacional. 

 
Tipos de Anotações e suas funcionalidades 

Tipo de Anotação Apresentação Uso 
Imagens: JPG, GIF e PNG Um plano flutuante no espaço 

com a imagem. 
Utilizado como referência visual 
para sinalizar ou exemplificar 
uma atividade ou local de 
observação. Apresentar conteúdo 
comparativo para inspeção. 

Modelos 3D Ocupam volumes no espaço, 
contendo ou não animações 

Utilizado para apresentar 
instruções visuais, marcar áreas 
de interesse ou material 
comparativo: montagem, 
manutenção. 

Link Abre um navegador com uma 
pagina HTML. Não possui 
representação 3D. 

Utilizado para apontar a um 
conteúdo externo relevante: 
paginas web, pdfs, vídeos. 
Também pode ser utilizado 
como criador de checklists de 
atividades. 

TXT Plano 3D no espaço com texto. Utilizado para colocar placas e 
sinalizações virtuais. 
Textos maiores devem ser 
colocados utilizando arquivos 
externos e o sistema de link. 

Áudio Toca um arquivo de áudio 
externo. 

Áudio pode conter instruções, 
log ou outras informações 
relevantes a um ponto de 
interesse 

Comentários/Observações São elementos dinâmicos que 
são atualizados durante a 
visualização. Não possuem 
representação 3D. 

Utilizados como área de 
comunicação entre gerentes de 
atividades e usuários da 
aplicação de visualização. 
Permite que o usuário acrescente 
informações sobre um grupo ou 
anotação em campo. 

Tabela 7. Tipos de anotações que podem ser utilizadas pelo gestor. 
 

4.3.3. Módulo de Visualização de Realidade Aumentada 
 
O módulo de inspeção RA é um terminal de acesso móvel para os projetos criados pelo 

gestor de conteúdo. Sua função é apresentar o banco de dados para fins de inspeção, 

montagem, manutenção e orientação de atividades. O programa foi desenvolvido para 

uso em campo. Ele é um terminal móvel de acesso e apresentou bom desempenho em 

quatro equipamentos distintos (Tabela 8) e com capacidades de desempenho diversas. 

Acompanhando o campo indicação na Tabela 8 é possível fazer as seguintes 

observações: As máquinas A e C apresentam tempo de carregamento da aplicação longo 

(de 30 a 60 segundos) e funcionamento ideal em resoluções abaixo de 1024x768 pixels. 

As máquinas B e D apresentam carregamento veloz (menos de 10 segundos) e 
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funcionamento ideal em todas as resoluções disponíveis. Em todos os casos, uma vez 

iniciada a aplicação ela funciona normalmente (taxa de atualização de 30 quadros por 

segundo). A resolução limitada nos dispositivos A e C é aceitável devido ao tamanho de 

menor igual ou menor que 10 polegadas. 

 
Especificação de Computadores Utilizados em Experimentos 

Ind. Dispositivo Processamento Memória Capacidade 3D Fabricante Modelo 
A Tabuleta 2 x 1.0Ghz 2Gb Fraco Acer Iconia W500 
B Tabuleta 2 x 1.2Ghz 4Gb Médio Dell Latitude XT 
C Mini-PC 1 x 900Mhz 1Gb Muito Fraco Sony VGN- UX280P 
D Notebook 2 x 3.0Ghz 4Gb Alto Dell M4400 

Tabela 8. Lista de computadores utilizados em experimentos RA. 
 

 O módulo de visualização é um navegador de projeto em que os dados são 

apresentados à medida que os PDIs estão no campo de visão do dispositivo. Assim 

permitindo que os usuários manipulem a visibilidade de grupos de anotações e 

dinamicamente adicionem comentários a qualquer nó. Os comentários e observações 

adicionados aparecem com destaque para os revisores de conteúdo quando acessarem o 

arquivo de projeto no aplicativo gestor. 

 A Figura 59 mostra a tela do visualizador. A aplicação é composta por três grandes 

áreas: a janela RA, a barra de menus (direita), e o browser (para links). A janela 

principal mostra o vídeo sendo capturado pela câmera com os elementos de RA. A barra 

de menus sinaliza em que ambiente do projeto o PDI atual está localizado, abaixo estão 

as camadas de anotações de todos os PDIs visíveis. Ao selecionar uma camada é 

apresentada uma lista de todas as informações associadas. Tanto os grupos quanto 

elementos possuem controles de visibilidade, podendo ser ocultados para melhor 

evidenciar uma ou outra informação. A base da barra possui botões para carregar 

projetos, capturar a tela, anexar comentários e acessar configurações de câmera. 
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Figura 59. Captura de Tela do Visualizador RA. 

 

 A lateral disponibiliza diversas opções de interação com o projeto. Além de 

controlar visibilidade de anotações ele permite ativar funcionalidades especiais quando 

disponíveis, como: animações de montagem e controle de áudio. Quando um PDI entra 

ou sai do campo de visão a lista é automaticamente atualizada. Assim, o usuário só 

interage e visualiza as informações relativas ao que está dentro do campo visual da 

câmera. A Figura 60 apresenta a barra lateral e descreve algumas de suas opções: 

marcação do ambiente sendo inspecionado, PDIs visíveis, camadas disponíveis e 

quando selecionada uma camada, suas anotações. Alguns tipos de anotações possuem 

controles especiais, além da visibilidade: Audio (tocar >>, pausar || e parar [] som), 

modelos com animação 3D (avançar >> e retroceder << instruções). No caso de 

animação com instruções é possível incluir fala procedural gerada pelo sistema (texto 

para fala). Assim o texto da instrução aparece na barra clara indicada na figura, 

enquanto simultaneamente o áudio pode ser escutado. A parte inferior da barra lateral 

possui o botão de configuração de câmera, que permite ajustes em tempo real de 

propriedades da câmera: níveis de sensibilidade à luz, foco e a sensibilidade do nível de 

detecção de fiduciais (Threshold).  A Figura 61 mostra a barra lateral de configuração 

de câmeras. Enquanto o sistema estiver no modo de configuração é possível habilitar o 

modo Threshold que permite ver se os fiduciais estão visíveis ao sistema. Os ajustes 

podem ser feitos durante a execução de forma rápida e simples, permitindo que o 
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usuário compense manualmente o excesso ou falta de iluminação de ambientes 

enquanto utiliza o sistema. 

 

 
Figura 60. Detalhamento da barra lateral 

 

  
Figura 61. Detalhe da barra lateral com o modo de configuração de câmeras (modo Threshold ativado). 

  

 Ao selecionar uma anotação tipo Link três ações são possíveis: Abrir uma página 

online ou offline, abrir uma página com lista de links para conteúdo online/offline ou 

Acessar um checklist de atividades. Em todos os casos o navegador embutido é 
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habilitado momentaneamente sobre a janela de RA. A Figura 62 apresenta o browser 

interno do programa acessando uma lista de Links.  

 

 
Figura 62. Navegador do visualizador. 

 

 Uma ultima observação se trata do auto-ajuste para telas de baixa resolução. 

Geralmente qualquer notebook disponível hoje permite utilizar resoluções de 1280 x 

800 pixels, mas computadores menores do estilo netbook e tabuleta podem trabalhar 

com resoluções de até 1024x720, ou outras proporções de tela não padronizadas, como 

1024x600. A resolução reduzida pode influenciar no desempenhenho, especialmente em 

computadores móveis. Nesse caso o programa, antes de executar, verifica a resolução da 

área de trabalho e realiza os ajustes necessários nas dimensões da interface, 

considerando condições mínimas de visibilidade. Em alguns casos não é possível exibir 

os botões na base da tela, nessa situação os botões são ocultados e o programa funciona 

com atalhos no teclado ou botões menores nas laterais da tela. A Figura 63 abaixo 

mostra a foto de um mini-pc executando a aplicação com ajustes de interface. Nesse 

caso os botões estão ocultados já que o dispositivo possui um teclado reduzido. 

 



71  
 

 

 
Figura 63. Mini-PC com interface reduzida. 

 
 

4.3.4. Extensões para a aplicação 
 

A seguir está uma Tabela 9 de extensões adaptadas a partir de ferramentas e bibliotecas 

para preencher as possíveis deficiências do desenvolvimento em Adobe Director: 

 
Xtra Fonte Função 

ScreenCapXtra BoxCutter  
http://keepnote.org/boxcutter/ 

Capturar a tela atual da aplicação 
RA para registro visual e relatórios. 

PlayCapXtra DirectX SDK e Windows SDK. Abrir janelas de propriedades de 
câmeras para ajustes. 

Ogre3DXtra Ogre3D  www.ogre3d.org  Criar uma alternativa para sistema 
de 3D nativo do Adobe Director. 

ARToolkitPlus Versão ARToolkitPlus utilizada no 
pacote de RA do Studierstube 
http://www.icg.tugraz.at/project/studiers
tube 

Experimentar com alternativas de 
sistemas fiduciais. 

VideoInputXtra VideoInputLib 
http://www.muonics.net/school/spring05
/videoInput/ 

Adicionar formas alternativas de 
capturar vídeos no Adobe Director. 

WiiYourself!Xtra WiiYourself LIB 
http://wiiyourself.gl.tter.org/ 

Adicionar suporte para controle 
Bluetooth com sensores para RA. 

Isense Intersense SDK Adicionar suporte para InertiaCube 
2 e IS-1200 ao Director. 

CommIO Windows SDK Extensão para comunicação serial 
com servo motores. 

Tabela 9. Conjunto de Extensões desenvolvidas para testes e ferramentas de recursos RA. 
  

http://keepnote.org/boxcutter/�
http://www.ogre3d.org/�
http://www.icg.tugraz.at/project/studierstube�
http://www.icg.tugraz.at/project/studierstube�
http://www.muonics.net/school/spring05/videoInput/�
http://www.muonics.net/school/spring05/videoInput/�
http://wiiyourself.gl.tter.org/�
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5. Estudo de Caso  
 

O objetivo do experimento é analizar três aspectos (Inspeção, Montagem e Manutenção) 

da ferramenta através de um caso prático. Para tanto selecionam-se os especialistas que 

passam por um circuito de atividades mistas que devem ser concluídas, cada atividade 

expõe o especialista a um tipo de ação. Ao final do experimento o participante responde 

um questionário sobre sua experiência e perpeção da ferramenta. 

 
5.1.  Configurando o Experimento 
 
O experimento coloca um grupo de usuários em uma atividade simulada de inspeção, 

montagem e manutenção utilizando a ferramenta de RA. O experimento consiste em 

realizar um trajeto passando por quatro ambientes localizados no mezanino do prédio 

Labcog comforme a área demarcada na Figura 64. Em cada sala são demarcados 3 a 4 

pontos de interesse que devem ser observados por cada usuário. Cada ponto contém 

itens pré-determinados que devem ser observados e marcados como concluídos ou 

incompletos em um checklist, enquanto a atividade é cronometrada. Os PDIs escolhidos 

podem ser vistos na Figura 65. Após concluir o procedimento de inspeção, cada usuário 

deve responder o questionário da atividade marcando pontos fortes e fracos da solução. 

 

 
Figura 64. Planta do mezanino do prédio labcog, com demarcação em laranja da área do experimento. 
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Figura 65. Planta do mezanino do prédio labcog com salas e PDIs demarcados. 

 
 No total são 12 PDIs numerados, sendo que cada ponto possui um numero n de 

elementos que devem ser observados. A Tabela 10 abaixo relaciona todos os PDIs e o 

que deve ser observado em cada um. No máximo são 3 itens por ponto. Para cada 

ambiente existe no mínimo uma atividade de montagem, inspeção e manutenção. 

 
Legenda Tipo: Insp – Inspeção; Mont – Montaagem; Man – Manutenção. 

Num. Nome Tipo Ativiadade 
1 Duto de Ar em L Insp Inspecionar 3 peças 
2 Saida de Ar Ausente Mont Instalar tubulação correta 
3 Ajuste na parede Man Ajustar saída de ar (Peça rotativa) 
4 Piso danificado Insp Inspecionar piso 
5 Parede faltando acabamento Mont Instalar painel decorativo sobre buraco 
6 Interfone Elevador Man Ajustar posição do interfone 
7 Inspecionar Leituras Insp Inspecionar 2 valores indicados no medidor 
8 Iluminação teto ausente Mont Deixar peças e ferramentas corretas para instalação 
9 Espelho de Tomada Mont Escolher espelho correto e relizar instalação 
10 Mangueira de Incendio Insp Verificar se a caixa de incêndio está instalada 
11 Caixa de Luz Mont Escolher e Instalar caixa preliminar 
12 Dutos de Ar Diversos Man Ajustar nível de fluido próximo ao duto 

Tabela 10. Lista de PDIs numerados para experiment. 
 
 As atividades de inspeção consistem em comparar modelos 3D e esquemas em pdf 

com elementos reais e definir se estão coerentes ou não. No máximo serão 4 peças a 

serem inspecionadas em um modelo e o usuário precisa categorizar a instalação de cada 
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peça na seguinte escala: não realizado, incompleto, completo, não foi possível avaliar.  

A atividade de montagem consiste no usuário observar uma instalação incompleta. Uma 

vez observada o usuário deve escolher a peça correta de um grupo e posicioná-la no 

local indicado pela aplicação. Por último a atividade manutenção consiste em observar 

uma instalação pronta e determinar se a mesma precisa ou não de ajustes para atingir 

eficiência máxima, nesse caso através de indicações em RA o usuário deve realizar os 

devidos ajustes. Abaixo, Figura 66, seguem os 12 PDIs utilizados, o número de cada 

ponto está indicado no fiducial superior esquerdo. 

 

 

    

    

    
Figura 66. Imagens dos 12 PDIs utilizados no experimento. 

 
 A sequência de passos sugerida aos participantes antes do experimento (Tabela 11) 
serve como orientação e representa resumo das informações que serão apresentadas aos 
especialistas ao se aproximarem de um PDI. 
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1. Inspeção do duto de ar: 

A saída de ar está presente? 
Conexão para tubulação paralela está instalada? 
Tubo de borracha devidamente conectado? 

2. Instalar peça 1223 (Saida de AR) na posição indicada 
3. Ajustar botão 01 para posição indicada. 
4. Inspecionar piso danificado. 
5. Instalar painel acabamento 6235 na posição indicada. 
6. Instalar interfone na posição indicada. 
7. Inspecionar medidores. 

Verificar Valor 01 
Verificar Valor 02 

8. Selecionar e posicionar caixa de ferramentas 76238 próxima a luminária. 
9. Selecionar e montar o espelho de tomada. 
10. Inspeção do material de incêndio: 

Caixa de mangueira instalada? 
Mangueira instalada? 

11. Instalar caixa 78273 no local indicado. 
12. Ajustar botão 02 para a posição indicada. 

Tabela 11. Sequencia de instruções do experimento. 
 
As atividades, como apresentado anteriormente, estão divididas em Inspeção, 

Montagem e Manutenção. A seguir estão descritos os procedimentos para cada tipo de 

atividade:  

 

Inspeção: ao se aproximar do PDI o usuário poderá ver em RA os pontos que devem 

ser inspecionados. Durante essa observação o usuário poderá acessar o questionário de 

pendências onde ele irá preencher o estado atual de cada ponto observado. Uma vez 

concluído o usuário irá submeter seu parecer a base de dados. Fotos dos pontos de 

inspeção com as indicações sugeridas estão na Tabela 12. 
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Atividade 01: 
Inspeção de dutos de ar 

condicionado. 

 

Atividade 04: 
Inspeção de piso 

danificado. 

 

Atividade 07: 
Inspeção de indicadores. 

 

Atividade 10: 
Inspeção da mangueira de 

incêndio. 

 
Tabela 12. Lista de locais de inspeção marcados no mezanino para o experimento. 

 
 
Montagem: As atividades de montagem terão numerações de peças que devem ser 

localizadas e instaladas nas posições indicadas. As peças são compostas por placas 

impressas com desenhos simbólicos dos itens a serem montados. A Figura 67 apresenta 

as peças utilizadas nas atividades de montagem organizadas em grupos. Cada peça é 

representada por uma imagem impressa fixada sobre um placa rigida. Cada peça terá 

três opções numeradas, o usuário deve selecionar a peça correta de acordo com a 

numeração e imagem visível no sistema RA. Abaixo (Tabela 13) segue uma lista das 

imagens utilizadas: 
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Atividade 2: 
Saída de AR 

   

Atividade 6: 
Interfone 

   

Atividade 8: 
Caixa de 

Ferramentas 

   

Atividade 9: 
Espelho de 

Tomada 

   

Atividade 11: 
Painel Eletrico 

   
Tabela 13. Listagem de elementos sendo utilizados em atividades de montagem. 
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Figura 67. Peças para montagem utilizadas no experimento, fotografias sobre placas de isopor. 

 
Manutenção: O usuário deve observar a indicação dos elementos virtuais e ajustar os 

botões reais de forma equivalente. 

 

Atividade 3 

 

Atividade 12 

 
Tabela 14. Listagem de botões ajustaveis utilizados no experiment. 
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5.2.  Executando Experimento 
 

 O experimento foi realizado no período de três dias incluindo um total de dez 

especialistas. O procedimento de apresentação, execução e coleta de informações foi 

feito na ordem apresentada abaixo: 

 

1. Os especialistas são levados até o mezanino em frente ao elevador. 

2. É apresentado o programa de forma prática utilizando um exemplo. 

3. O tempo de inicio é marcado utilizando um sistema automático. 

4. O especialista inicia no PDI 01 e percorre o trajeto até o PDI 12. 

5. O especialista retorna até o ponto inicial onde é marcado o tempo de conclusão. 

6. O especialista é orientado a responder o questionário que é então armezado 

digitalmente. 

7. São feitas perguntas sobre a experiencia onde o usuário pode comentar aspectos não 

abordados no experimento. 

 

  Os usuários entenderam bem o funcionamento da ferramenta e em sua maioria 

conseguiram percorrer todo o trajeto sem interrupções. O trajeto, por ser dentro de um 

ambiente em obras, apresentava obstáculos como escadas e pilhas de material que 

precisam ser observadas. Nesse caso havia sempre um acompanhante à distância que 

ajudaria em caso de necessidade. Mesmo assim não houve eventualidades e o 

experimento correu como esperado. 

 Em relação à ferramenta, a mesma funcionou sem interrupções apresentando 

estabilidade e boa resposta ao diversos usuários. Para registrar o progresso de cada 

especialista o sistema de relatórios ao final de cada atividade foi feito sobre uma 

plataforma PHP e uma base de dados. Ao iniciar o experimento o usuário aponta a 

ferramente para um PDI em frente ao elevador que gera um arquivo com dados sobre o 

horário de inicio. Consecutivamente todos os PDI possuem seu próprio link que ao final 

da tarefa permite o preenchimento de relatório que também gera um arquivo com 

observações e resultados. Ao final do experimento o PDI inicial permite marcar o final 

do experimento e contabiliza acertos e tempo total gasto no percurso. O questionário 

final é apresentado na forma digital sendo também salvo na forma de arquivo. O 

conjunto de arquivos é então compilado em uma planilha eletrônica onde poderá ser 

tratado e analizado. 
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 Ao final do questionário o especialista é convidado a expor uma opinião pessoal 

sobre a ferramenta e pode realizar criticas à aspectos não cobertos pelos meios de 

captação de dados. Muitos aproveitaram para comentar sobre como a ferramenta pode 

ser aprimorada de acordo com sua visão e experiência profissional. Observando os 

tempos totais de participação houve uma média de 30 a 40 minutos gastos com cada 

especialista. Esse tempo pode ser distribuído da seguinte forma: 

 

~10 minutos para apresentação da ferramenta 

~10 minutos para o percurso 

~10 minutos para responder o questionário 

~10 minutos de dialogo informal sobre a experiência 

 
5.3.  Dados 
 
Os dez especialistas do experimento se distribuem entre os seguintes campos de 

trabalho: 

 

• 2 – Designer Gráfico 

• 2 – Técnicos de Informática 

• 1 – Profissional Administrativo 

• 3 – Designer de Produto 

• 1 – Desenhista CAD 

• 1 – Geógrafo 

 

 Entre a distribuição exposta acima existe uma divisão de três mulheres e sete 

homens. A Tabela 15 mostra os dados coletados durante o experimento. A tabela expõe 

as qualificações dadas a cada aspecto do questionário e o tempo de percurso de cada 

voluntário com as respectivas médias ao final. Os critérios foram resumidos para melhor 

visibilidade da tabela, mas se encontram na mesma ordem apresentada anteriormente na 

metodologia do trabalho.  
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  Usuario  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Med. 
Apresentação 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6,9 
Tela 7 5 5 6 7 7 7 7 7 7 6,5 
Fiduciais 7 7 6 6 5 5 6 5 7 7 6,1 
Menu 6 3 4 7 5 3 5 4 5 7 4,9 
Conforto 5 6 6 7 7 5 7 3 5 7 5,8 
Qualidade do RA 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 6,7 
Inspeção 4 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6,4 
Montagem 7 7 5 7 7 7 7 6 7 7 6,7 
Manutenção 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6,6 
Experiencia Geral 6 6 5 7 7 5 7 5 7 7 6,2 
Prospecto 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 6,8 
Tempo (Min.) 14,4 10,9 11,8 12,9 12,6 11,7 11,9 9,0 8,1 9,4 11,2 

Tabela 15. Respostas coletadas pelo questionário, com médias e tempos de excução. 
 
 Uma vez exposta a tabela é possível explicitar os dados específicos de cada aspecto 

do experimento. Nesse caso o tempo de execução apresentou uma média esperada de 11 

minutos. Esse valor condiz com as diversas passagens realizadas anteriormente durante 

a compilação do experimento. A Figura 68 apresenta a distribuição do tempo em 

minutos dos diversos usuários identificados com números de 1 a 10. Os valores se 

distribuem em uma faixa de 8 a 14 minutos com uma média de 11 minutos. É 

interessante observar que os 3 menores tempos foram obtidos pelas participantes 

femininas. Em uma observação feita durante o experimento os menores tempos foram 

obtidos com um percurso focado: sem paradas, dúvidas e domínio da tela sensível ao 

toque. Do ponto de vista ergonômico os voluntários masculinos apresentaram maior 

dificuldade em manipular o menu lateral devido ao tamanho reduzido dos controles e 

mão grandes. Nesse caso foram necessários vários toques para selecionar a opção 

correta. Ao final do experimento muitos sugeriram controles maiores e compatíveis com 

as proporções do usuario. 
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Figura 68. Distribuição de tempo (minutos) de execução do experimento para cada voluntário. 

 
  

Todos os voluntários conseguiram concluir o percurso, localizando os PDIs e 

executando todas as tarefas. As tarefas foram todas concluídas corretamente, assim as 

intruções mesmo sofrendo criticas estéticas e ergonômicas estavam dentro da tolerância 

de legibilidade e entendimento geral. A Figura 69 apresenta a distribuição da média da 

qualificação da ferramenta e experimento pelos voluntários. As notas se encontram com 

em uma faixa de 4.9 e 6.9. As principais críticas, como comentadas anteriormente, se 

encontram em questões ergonômicas e estéticas. Ao exibir informações selecionáveis é 

necessário tamanhos maiores para garantir boa visibilidade e área de tolerância para 

seleção com dedos. Avaliando do ponto de vista de informação, seria necessário 

repensar a forma como dados são apresentados e acessados. As críticas com relação ao 

conforto se posicionam no peso e falta de apoio para descanço do dispositivo. O tempo 

de 10 minutos de uso levou alguns usuários a sentirem desconforto expresso 

verbalmente. A falta de apoio para segurar o dispositivo com apenas uma mão passou 

insegurança na manipulação da ferramenta. Infelizmente o dispositivo utilizado é 

atualmente um dos menores e mais leves do mercado, ficando apenas atrás de tabuletas 

de menor desempenho e celulares.  

 Os PDIs não obtiveram um resultado perfeito, apresentando ruídos e instabilidades 

momentâneas, que em alguns casos pode ser remediada com ajuste da sensibilidade da 

câmera manualmente. Esse resultado era esperado, já que está relacionado ao próprio 

sistema de detecção, que possui faixas de tolerância amplas e atinge funcionamento 

ideal apenas em condições controladas. No entanto esses ruídos não impediram os 

especialistas de ler e executar as tarefas sendo apresentadas. 

Tempo de tarefa 
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 A atividade de inspeção foi qualificada de forma deficiente devido aos elementos 

gráficos serem discretos e quase imperceptíveis em uma primeira observação. Nesse 

caso os usuários necessitaram afastar do PDI e buscar cuidadosamente os pontos a 

serem inspecionados. 

 Observado a qualificação dada pelos especialistas é possível comparar a média das 

qualificações 2 a 9 (que dizem respeito à ferramenta e seu funcionamento) com a 

avaliação dada ao critério 10. Nesse caso, é obtida respectivamente uma média 6.0 

contra 6.2, assim é possível assumir que a avaliação individual dos quesitos é 

compatível com a nota final atribuída ao critério: experiência geral do experimento. 

 
 

 
Figura 69. Médias de respostas do questionário (10 amostras). 

 
 

Cada especialista fez criticas relativas a sua area de atuação e experiência profissional. 

As seguintes notas foram organizadas de acordo com a distribuição de participantes e 

expressam a opinião relativa ao primeiro contato com a ferramenta e experimento: 

 

• Designer Graficos: A interface foi o foco da críticas e os pontos chaves são a 

interface sobrecarregada de informações e controles com tamanhos excessivamente 

reduzidos, que podem comprometer interação e legibilidade. 

• Técnicos: Após utilizar a ferramenta comentaram que a ferramenta é útil e não 

apresenta nenhuma questão crítica que precise ser revisada. O conforto total está 

dentro do tolerável em comparação com outras ferramentas que manipulam e 

carregam em trabalhos de campo. 
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• Administrativo: Comentou que a ferramenta era inovadora e tinha potencial de 

aplicação em outras áreas. 

• Designer de Produto: A principais criticas focaram no conforto geral e falta de 

apoio para carregar e manipular a tabuleta. Nesse caso alças e pontos de contato 

foram propostos para acrescentar firmeza quando seguros com apenas uma mão. No 

entanto o peso também incomodou para algo que poderia ser usado por períodos de 

trabalho longos.  

 

Abaixo segue um resumo das principais críticas e sugestões: 

• Indicação de distância ideal do PDI, evitando que o usuário fique perto ou longe 

demais. 

• Utilizar uma tabuleta mais leve e com melhor apoio quando segurada com apenas 

uma mão. 

• Aumentar controles e informações na tela para melhor legibilidade. 

• Os PDIs poderiam ser indicados em um mapa para faciltar navegação pelo 

ambiente. 

• Tutorial ou sistema de orientação para usuários iniciantes indicando sequencia de 

ações e atividades. 

• Verificação digital de montagem, para definir se a peça foi posicionada ou ajustada 

corretamente. 

• Quando o usuario estiver perto demais do PDI as informações RA devem se auto-

ajustar para caber na tela, ao invés do usuário se locomover. 

• Os pontos de inspeção precisam ser mais evidentes para rápida identificação. 

 

 O experimento rendeu bons resultados e ajudou a evidenciar aspectos da ferramenta 

que precisam ser revisados e atualizados para maior aceitação. Os resultados apenas 

reforçam o que teóricos e desenvolvedores mencionados na revisão da literatura afirman 

sobre o uso de RA em procedimentos de trabalho: uma ferramenta que precisa ser 

explorada e aplicada. A ferramenta mesmo precisando de aprimoramentos ajudou todos 

os voluntários a concluir com sucesso a sequência de atividades propostas. Mesmo 

aqueles que não tinham experiência com ferramentas dessa natureza dominaram 

rapidamente os conceitos básicos e foram capazes de pilotar a solução do inicio ao fim 
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com facilidade. A discussão no capítulo seguinte irá aprofundar os resultados e elaborar 

sobre projeções futuras. 
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6. Discussão 
 

Antes de extender as observações sobre o estudo de caso e desenvolvimento do 

protótipo vale retornar as questões propostas na introdução, motivação e objetivos dessa 

pesquisa:  

 Como migrar ou reaproveitar dados e informações de projetos para uma 

plataforma de RA, sem a necessidade de grandes reestruturações?  

 O reaproveitamento/migração de dados de projetos em andamento para uma 

plataforma RA deve ser transparente. As ferramentas RA de apoio ao trabalho precisam 

ter suporte para os formatos de gestão de projetos e visualização de dados. Nesse caso o 

formato XML proposto como interemediario serve para comunicar bilateralmente 

informações de projeto entre o projetista e o profissional de campo. Formatos que 

amarmazenam dados gráficos, como projetos em CAD, possuem representação através 

de formatos do tipo XML como, por exemplo, o formato COLLADA. Sendo fácil de 

manipular e possuindo amplo suporte para implantação web. Mesmo assim 

exportadores e importadores precisam ser desenvolvidos para cada ferramenta de 

desenho e gestão de projeto, que nesse caso poderiam ser metas para futuras pesquisas. 

 Que ferramentas efetivamente precisam ser criadas para aprimorar atividades sem 

a necessidade de amplas curvas de aprendizado ou reciclagem pesada de profissionais?  

 Quando se insere novas tecnologias em um campo de atividade razoavelmente 

tradicional, como a engenharia e construção civil é necessário não ameaçar métodos e 

processos tradicionais que trazem resultados satisfatórios. A implantação de novos 

equipamentos e aplicações pode aumentar o custo do projeto de forma desproporcional. 

O meio mais fácil e conveniente é explorar inicialmente plataformas já consagradas, 

como dispositivos celulares com camera. Os dispositivos celulares que hoje possuem 

câmeras e processadores capazes de executar as aplicações com algumas limitações. A 

aplicação simples pode não explorar todas as vantagens que RA proporciona, no entanto 

pode ajudar a criar uma sequencia de implantação gradativa e compatível com a 

passagem de ferramenta de apoio e para ferramenta essencial ao trabalho.  

 Como aprimorar a formação de profissionais para prepara-los para essa nova 

realidade tecnológica? 
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 É fato no Brasil que a grande força de trabalho não possui formação adequada para 

implantação de tecnologias de ponta. Tirando os profissionais de ensino superior seria 

necessário capacitar gradativamente as hierarquias de trabalhadores para poder usufruir 

com máxima efeiciencia os benefícios da visualização móvel. Nesse caso o uso do 

próprio aparelho móvel como ferramenta de suporte é um primeiro passo. No entanto, 

evetualmente será necessário alfabetizar e familizar os trabalhadores com as tecnologias 

móveis em geral. Sem essa alfabetização será difícil implantar com sucesso novas 

ferramentas de suporte, mesmo que elas não sejam esseciais para o trabalho. É preciso 

propagar o conceito de trabalho com maior qualidade e eficiência. 

 Sobre a difusão dessa tecnologia e popularização nos meios industriais. 

 Apesar de RA não ter se estabelcido ou ter sido padronizada, existem hoje partes 

desse campo que estão estabelecidos e embasados o suficiente para serem implantados 

com segurança e confiabilidade em atividades industriais. O sistema fiducial é fácil de 

implantar e possui inúmeras distribuições de desenvolvimento tanto gratuitas quanto 

comerciais. Sendo que esses pacotes possuem sistemas de criação e desenvolvimento 

para todos os públicos. Devido ao grande apelo visual no campo da publicidade, 

enfatizado continuamente nessa pesquisa, as ferramentas são direcionadas para o 

público artístico, no entanto nada impede que novas plataformas sejam moldadas para 

atender a demandas técnicas. O protótipo apresentado nessa Tese apresenta exatamente 

uma aproximação das ferramentas de RA ao mundo técnico com ferramentas gráficas 

para criar e gerir projetos no campo de engenharia. Para aproximar da indústria, é 

necessário apresentar soluções/ferramentas prontas para consumo, não apenas as 

ferramentas para criar tais soluções.  

 Os resultados e o potencial de aplicabilidade no trabalho.  

 Se observarmos sobre as criticas feitas a interface gráfica e questões ergonômicas é 

possível captar que existe um interesse em usar RA de forma prática no trabalho. 

Muitos quando defrontados com essa tecnologia pela primeira vez demonstram surpresa 

e espanto, alegando que não desconhecer que é possível utilizar RA em tarefas de 

trabalho. Após conhecer e experimentar, não se inibem em realizar sugestões de 

aplicações ou em exaltar o potencial de aplicação no trabalho em geral. Infelizmente 

muitos dos especialistas envolvidos no experimento não possuem tabuletas ou 

equipamentos semelhantes, e onde trabalham também não é um dispositivo comum. Na 
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melhor situação podem ser encontrados usuários de smartphones de baixa ou média 

capacidade. 

 Entre as atividades MIMT pouco foi dito sobre treinamento. 

 O potencial de uso das ferramentas para fins educativos ou de aprimoramento 

profissional é grande, mas foi pouco explorado na pesquisa. Atividades de treinamento 

não foram consideradas explicitamente, no entanto, o experimento inteiro gira em torno 

de um conjunto de atividades fictícias que poderiam ser interpretadas como um 

treinamento ou preparação para algo concreto. O conjunto de ferramentas apresentadas 

trabalha inteiramente no campo virtual até o momento em que se posiciona um PDI na 

sua posição correspondente no mundo real. Por esse motivo é possível utilizar todo o 

sistema sobre qualquer superfície ou escala através do PDI impresso. Os PDIs nesse 

caso podem ser posicionados sobre uma mesa para testes ou sobre um mockup23

 O uso de realidade aumentada em projetos de engenharia é um processo lento e que 

exige longos processos de validação e adequação. Muitos benefícios potenciais já foram 

identificados nessa tecnologia, no entanto existe pouca padronização e apoio para 

produção comercial. A pesquisa apresentada nessa tese explora algumas dessas 

possibilidades e traz um conjunto de ferramentas para pessoas com pouco ou nenhum 

contato com RA em busca de maior aprimoramento e avanço na execução de tarefas. 

No estudo de caso é possível observar que a aplicação impressiona e a possibilidade de 

tal ferramenta ser disponibilizada em escala apela para profissionais em geral. É 

interessante que mesmo havendo críticas com relação a conforto e design a ferramenta 

abre os olhos do usuário para possibilidades pouco exploradas em equipamentos 

corriqueiros do dia-a-dia, como tabuletas, celulares e outros dispositivos móveis. Essa 

tecnologia se apoia constantemente em saltos tecnológicos que aprimoram desempenho 

e aumentam mobilidade do equipamento. Quais serão os novos saltos e como eles 

influenciarão avanços no campo de RA? Os principais avanços no campo da 

visualização móvel e tangibilidade de dispositivos afetarão o avanço do RA, entre esses 

se destacam visores/óculos menores, leves e translúcidos. Assim interferindo menos no 

 para 

treinamento/simulação fiel das atividades. Ultimamente o foco no treinamento ficará em 

aberto para a continuidade da pesquisa e certamente pode ser explorado de forma mais 

aprofundada. 

                                                 
23 Mockup, mock-up ou maquete, é um modelo de um projeto ou dispositivo em escala real ou reduzida 
usado para fins de ensino, demonstração, avaliação de concepção, promoção e outros. 
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campo visual natural do ser humano e deixando a composição real/digital fluida e 

continua, sem poluir ou interferir com os sentidos. Apesar da tecnologia de visores 

inteligentes avançar rapidamente, como é o caso do Project Glass24

                                                 
24 

, é fato que não 

existe um convenção sobre quanta informação visual pode ser agregada ao que homen 

vê naturalmente ou como interagir com essa informação sem interferir com as funções 

normais do homem.  

 Hoje são utilizados uma mistura de recursos como sensores e algoritmos de 

rastreamento de imagens que combinados trazem resultados satisfatórios para o campo 

de entretenimento. Já considerando aplicações em projetos é necessário pesar quais 

aspectos de RA realmente atendem parâmetros mínimos de tolerância para tarefas. É 

posssível mapear quais tarefas ou atividades poderiam se beneficiar com RA, mas é 

difícil prover soluções estáveis e confiáveis em massa. Grandes empresas que se 

empenham no campo de RA provem soluções consideradas precisas e confiáveis, mas 

são confeccionadas sob medida e não dispoem de flexibilidade.  

 Existe outra questão que pesa na difusão em massa de RA, sendo ela a percepção 

humana. Muitos ainda não possuem a percepção espacial para coompreender a 

composição real/virtual. Essa é uma cultura que precisa ser trabalhada e experimentada, 

e nesse caso é aceitável imaginar que RA tem se manifestado primariamente em campos 

como entretenimento e publicidade. É possível encontrar pequenas inserções em 

revistas, lojas, jogos, produtos e principalmente a rede. Ao mesmo tempo em que 

ajudam a aproximar a sociedade desse salto em percepção, afastam a seriedade da 

aplicação industrial. É ao menos curioso que a abordagem industrial foi a base para as 

primeiras propostas práticas de RA, que foram no campo de montagem e manutenção de 

aeronaves. A cultura de RA está seguindo seu curso, pois os jovens de hoje serão os 

profissionais de amanhã e estarão familiarizados com tais tecnologias. É possível que a 

própria RA se transforme, mude sua terminologia. Hoje existe uma dependencia em 

telas e sistemas de rastreamento para mapear e apresentar conteúdo, mas é possível que 

essa relação entre informação e o ser humano se desenvolva, se transforme e/ou evolua. 

Ultimamente RA é uma das muitas ramificações da busca pela expansão dos sentidos e 

percepção humana. Com avanço o tecnológico, o foco deve ser direcionado ao conceito 

e tentar atender a esse conceito da melhor forma possível. 

https://plus.google.com/+projectglass/about 

https://plus.google.com/+projectglass/about�
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 Além das questões conceituais e difusão de tecnologia o campo virtual em geral, 

hoje apoiado por inúmeras ferramentas livres não possui padrões com relação a 

organização visual. Qual é a melhor maneira de integrar o virtual e real? E como essa 

integração deve ser apresentada ao usuário? Essa integração no contexto dessa pergunta 

lida diretamente com como realizar graficamente a composição de informação. A 

pergunta não pode ser respondida no momento, e mesmo que pudesse a solução gráfica 

de hoje não atenderia indefinidamente as demandas futuras. É impossível prever que 

novos tipos de informações ou problemas a sociedade enfrentará no futuro e quais 

ficarão obsoletos.  Extendendo o pensamento sobre essa integração busca se referencias 

no campo do design gráfico, que por muitos anos explora tendências e organização 

visual de informações. O design no campo impresso possui inúmeros livros e 

publicações explorando a percepção humana da forma e cor, abordando todos os 

aspectos da visualidade. Geralmente esse conhecimento pode ser encontrado de forma 

abundante no campo de materiais impressos de qualidade. A fotografia, além de arte, 

também explora regras e conceitos, e quando praticada com qualidade consegue 

direcionar o espectador para certa mensagem. Seguindo essa linha de pensamento é 

possível incluir muitas formas de expressão visual que foram amadurecidas pelos anos: 

cinema, jogos eletrônicos, quadrinhos, desenhos animados. Inúmeras formas de 

expressão visual que possuem regras exclusivas e compartilhadas. Onde se posiciona 

RA nesse contexto? O RA pode ser considerado uma forma de expressão visual que 

para atingir seu máximo aproveitamento ainda precisa amadurecer como linguagem. 

Certamente essa aproximação com campos como entretenimento e publicidade dá a 

liberdade artística de explorar a muitas possibilidades dessa linguagem. Essa percepção 

de conteúdo pode influenciar diretamente a criação de padrões de comunicação 

utilizando RA.  

 Ao mesmo tempo em que a linguagem precisa amadurecer é preciso confrontar as 

constantes alterações dos meios de contato com conteúdo virtual. Novas interfaces 

humanas transformam a sensibilidade de controle entre homem e computador. É 

possível que com tantos avanços o termo Realidade Aumentada não sirva mais para 

definir a profunda experiência/relação entre o virtual e real. Pode ser que o próprio 

homem que perdeu certas habilidades manuais devido à inserção tecnológica 

massacrante nos processos industriais também perca algo em um mundo aumentado. 
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 Considerando os fatos que são observados hoje, como é possível se beneficiar de 

RA com os recursos disponíveis? Como levar para o campo industrial uma ferramenta 

que apresente aprimoramentos sem ultrapassar os limites de inovação toleráveis?  Com 

essas e outras questões em mente foi proposto o sistema apresentado nesta Tese, uma 

ferramenta dosada de pequenas incursões de RA em grupos de atividades. Essa linha de 

pensamento levou a idealização dos pontos de interesse, que nada mais são do que um 

nome mais amigável e de significado amplo para marcações fiduciais. Uma vez 

libertado dessa denominação fiducial, é possível focar no conceito de identificação sem 

se preocupar com rastreamento. A temática em torno dos pontos de interesse facilita 

identificação de áreas de trabalho e em seu formato fiducial faz paralelo com sistemas 

de identificação pré-existentes. O paralelo vai além de procedimentos de identificação e 

tenta abrangir formatos de arquivos e procedimentos técnicos, como registro de 

atividades e armazenamento de relatórios. O próprio projeto foi apoiado sobre o formato 

XML com o objetivo de migrar toda a gestão para a rede ou facilitar o diálogo com 

outras ferramentas de gestão de projetos. Nesse caso tentando aproximar e criar vias de 

comunicação entre outras ferramentas comuns à projetos de forma geral. 

 Em campo, no caso de grandes empreendimentos, já são utilizadas tabuletas para 

acesso rápido a documentos e informações críticas de projeto. Isso evidencia um passo 

em aceitação da mobilidade de forma prática como aprimoramento em desempenho e 

redutor de custos. O desafio é associar ferramentas de visualização nesssa mobilidade 

para que ela não tenha apenas um papel de consulta, mas agregue valor a processos de 

tomada de decisão. A percepção de problemas visto em duas dimensões é diferente de 

quando vista em três. Assim, poder ver o projeto ou informações chaves sobre o 

trabalho sendo executado altera a percepção de qualidade entre resultados obtidos 

contra os esperados. Isso afeta tanto o profissional de inspeção quanto aquele que 

realiza o trabalho a ser inspecionado. Existe aqui uma elevação na percepção humana de 

resultados e consequentemente nas faixas de tolerância de qualidade. Esse fato pode ser 

observado na migração do sistema de televisão de analógico para digital, nesse caso de 

baixa resolução para alta. A percepção se altera, e os profissionais precisam se atualizar 

e melhorar aspectos que eram imperceptíveis aos métodos de apresentação anteriores. 

Assim ferramentas baseadas em RA podem alterar e estimular o aprimoramento do 

trabalho a qualidade final do resultado. 
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7. Conclusões  
 
A pesquisa apresentada traz um conceito de gestão de conteúdo RA, um protótipo de 

ferramentas para testar conceitos e um breve estudo de caso que avalia alguns aspectos 

do conceito e ferramenta. Essa tese busca aproximar a RA como existe hoje com o uso 

prático em projetos de engenharia, utilizando como base, mas não se limitando ao 

segmento de construção civil. RA é apresentada, tanto comercialmente quanto 

experimentalmente, como um conjunto de recursos e ferramentas que estão 

disponibilizadas no ramo da visão computacional. As contribuições possíveis no campo 

industrial, precisam ser dosadas e implementadas com moderação, devido aos 

constantes avanços e mutações na forma de utilizar RA. Assim, a Tese revisa a 

aplicabilidade dos conceitos de RA consagrados e discute o uso de forma dosada e 

complementar à metodologias de trabalho previamente estabelecidas. É possível que o 

uso de modelos 3D e outros conteúdos multimídia em RA, mesmo que possíveis e não 

mapeados, sejam ainda prematuros para uso na indústria brasileira.  

 Retornando a questão de difusão e insegurança apresentada na motivação da 

pesquisa, pode-se considerar que existem muitos aspectos de RA que ainda estão em 

aberto e constante desenvolvimento. Enquanto outros se encontram consagrados e bem 

estabalecidos, podendo ser utilizados sem reservas. Entre as plataformas consagradas 

pode-se realçar o sistema fiducial que existe a mais de 10 anos e lentamente vem sendo 

substituída pelo reconhecimento de marcadores naturais. O sistema natural não exclui o 

uso de fiduciais, mas aumenta o escopo de utilização, e pode ser utilizado com fiduciais 

de forma mais eficiente. Mesmo não substituindo competências de especialistas e 

profissisonais, as ferramentas de RA podem servir como complemento a atividades em 

geral aprimorando a percepção de acabamento e qualidade. 

 A dose de inserção de tecnologia precisa ser acompanhada de treinamento e 

alfabetização no uso dos meios digitais. A implantação de tabuletas em atividades em 

geral já permitiria consultas a documentos e bases digitais. No entanto, tabuletas no 

Brasil não são populares quanto se espera e seus recursos são mais conhecidos nos 

smartfones com telas sensíveis ao toque. Infelizmente as tabuletas de baixo custo, não 

possuem o mímino poder computacional para explorar soluções de RA em massa. 

Sendo essas soluções de alto cunho tecnológico se limitando a altas hierarquias e 

gerencias em que conseguem justificar investimentos em equipamentos. Considerando 

esse potencial mercado, que possui poder de investimento e decisão, as pesquisas devem 
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se voltar para uso de RA como complemento para outros métodos/conceitos modernos 

de gestão de projetos, como sistemas BIM (Building Information Management, Eastman 

e Teicholz et al. (2008)). Essa combinação BIM-RA pode gerar soluções hibridas que 

deve atender a inúmeras demandas de projeto em múltiplos campos de atuação e não 

apenas na engenharia civil. Entre esses campos é possível citar a indústria naval e 

petróleo que possuem uma forte representação no Brasil. Isso não deve afastar a 

importância e ganhos que RA pode trazer em atividades menores ou cotidianas. No 

entanto é importante que investimentos e pesquisas em RA voltados para a indústria 

brasileira continuem, pois somente assim será possível criar relações de custo-benificio 

aceitáveis para aplicação prática em massa. 
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8. Continuidade 
 

Essa pesquisa pode ser continuada em diversas linhas, podendo uma continuidade ser 

realizada através do aprimoramento da ferramenta a partir de dados coletados durante o 

estudo de caso. Seria de grande utilidade explorar novas possibilidades de uso da 

ferramenta em experimento mais complexos e realistas, incluindo testes com áudio e 

video. Além de aumentar a amostragem de participação de especialista seria de grande 

interesse expandir os testes para outras áreas de atividades, a fim de absorver e filtrar 

um volume maior de dados. Outra linha não explorada pode incluir um estudo de caso 

direcionado as qualidades da ferramenta no campo de treinamento. Com relação a 

avanços tecnológicos e desempenho geral seria interessante migrar o sistema de 

rastreamento para opções mais sofisticadas incluindo detecção de volumes. Seria 

interessante migrar a ferramenta para outras plataformas móveis. 
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Anexo I 
 

Parte 1 - Amostra de Arquivo PATT 
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Ao lado esquerdo uma vista ampla do arquivo 

PATT. É possível reparar que o texto reproduz a 

imagem do fiducial em quatro orientações. 

Abaixo primeiro é possível observar um dos 

blocos de texto, as cores contrastantes são 

identificadas por meio de números (0 e 255). E 

finalmente está o a imagem do fiducial. 
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Parte 2 - Lista de pacotes de Realidade Aumentada disponíveis no Momento 
(Agosto de 2012) 

 
 

A lista foi compilada a partir de uma discussão no grupo “Augmented Reality 

Professionals” sendo composta por um total de 68 ferramentas. A versão mais 

atualizada pode ser encontrada na pagina: 

http://www.icg.tugraz.at/Members/gerhard/augmented-reality-sdks 
 
 

Nome            Endereço                               Licença            Suporte        Rastreamento 
3DAR http://3dar.us/ Gratuita, 

Comercial SDK 
iOS GPS, IMU Sensors 

ALVAR http://www.vtt.fi/multimedia/alv
ar.html 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows, 
Flash 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

AndAR http://code.google.com/p/andar
/ 

Open Source Android Marcadores 

AR23D http://www.ar23d.com/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows 

Marcadores 

ARmedia http://www.inglobetechnologies.
com/ 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows, 
Flash 

Marcadores 

ARMES http://www.armes-tech.com/ Comercial SDK Windows Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

ARToolkit http://www.artoolworks.com/ Open Source, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

ArUco http://www.uco.es/investiga/gru
pos/ava/node/26 

Open Source Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores 

ATOMIC 
Authoring Tool 

http://www.sologicolibre.org/pro
jects/atomic/en/index.php 

Open Source Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores 

Aurasma http://www.aurasma.com Comercial SDK Android, iOS Marcadores 
Naturais, Pesquisa 
Visual 

BazAR http://cvlab.epfl.ch/software/ba
zar/index.php 

Open Source Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores 
Naturais 

Beyond 
Reality Face 

http://www.beyond-reality-
face.com/ 

Comercial SDK Flash Rastreamento 
Facial 

Cortexia http://www.cortexica.com/ Comercial 
Service 

Android, iOS, 
Windows 
Mobile 

Pesquisa Visual 

D'Fusion http://www.t-immersion.com/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows, 
Flash 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais, 
Rastreamento 
Facial 

Designers 
ARToolkit 
(DART) 

http://ael.gatech.edu/dart/index
.htm 

Gratuita, Closed 
source 

OSX, 
Windows 

Marcadores, 
ContentAPI, 
TrackerInterface 

DroidAR http://code.google.com/p/droida
r/ 

Open Source Android Marcadores, GPS, 
IMU Sensors 

flare* http://www.imagination.at/en/?
Products:Augmented_Reality_for
_Flash 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Flash Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

FLARToolkit http://www.libspark.org/wiki/sa
qoosha/FLARToolKit/en 

Open Source Flash Marcadores 
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http://www.armes-tech.com/�
http://www.artoolworks.com/�
http://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26�
http://www.uco.es/investiga/grupos/ava/node/26�
http://www.sologicolibre.org/projects/atomic/en/index.php�
http://www.sologicolibre.org/projects/atomic/en/index.php�
http://www.aurasma.com/�
http://cvlab.epfl.ch/software/bazar/index.php�
http://cvlab.epfl.ch/software/bazar/index.php�
http://www.beyond-reality-face.com/�
http://www.beyond-reality-face.com/�
http://www.cortexica.com/�
http://www.t-immersion.com/�
http://ael.gatech.edu/dart/index.htm�
http://ael.gatech.edu/dart/index.htm�
http://code.google.com/p/droidar/�
http://code.google.com/p/droidar/�
http://www.imagination.at/en/?Products:Augmented_Reality_for_Flash�
http://www.imagination.at/en/?Products:Augmented_Reality_for_Flash�
http://www.imagination.at/en/?Products:Augmented_Reality_for_Flash�
http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit/en�
http://www.libspark.org/wiki/saqoosha/FLARToolKit/en�
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Goblin XNA http://goblinxna.codeplex.com/ Open Source Windows Marcadores 

Google 
Goggles 

http://www.google.com/mobile/
goggles/ 

Comercial 
Service 

Android, iOS Pesquisa Visual 

HOPPALA http://www.hoppala-
agency.com/ 

Gratuita, 
Comercial 
Service 

  ContentAPI 

idee http://ideeinc.com/ Comercial 
Service 

  Pesquisa Visual 

IN2AR http://www.in2ar.com/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Flash Marcadores 
Naturais 

instantreality http://www.instantreality.org/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Linux, OSX, 
Windows 

Rastreamento 
Facial 

iPhone ARKit http://www.iphonear.org/ Open Source iOS GPS, IMU Sensors 

IQ Engines http://www.iqengines.com/ Comercial 
Service 

iOS Pesquisa Visual 

Kharma https://research.cc.gatech.edu/
kharma/ 

Closed source iOS ContentAPI 

Kooaba http://www.kooaba.com/ Comercial 
Service 

  Pesquisa Visual 

layar http://www.layar.com/tools/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS Marcadores 
Naturais, GPS, IMU 
Sensors, Pesquisa 
Visual, ContentAPI 

LibreGeoSocial http://www.libregeosocial.org/ Open Source Android GPS, IMU Sensors 

LinceoVR http://www.seac02.it/ Comercial SDK OSX, 
Windows, 
Flash 

Marcadores 
Naturais 

linkme http://www.linkmemobile.com/ Comercial 
Service 

    

Luxand 
FaceSDK 

http://www.luxand.com/ Comercial SDK Linux, OSX, 
Windows 

Rastreamento 
Facial 

Metaio SDKs http://www.metaio.com/softwar
e/ 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows, 
Flash 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais, GPS, IMU 
Sensors, 
Rastreamento 
Facial 

Microsoft 
Read/Write 
World 

http://readwriteworld.cloudapp.
net/ 

Comercial 
Service 

  Pesquisa Visual, 
VisualLocation 

Minerva http://sourceforge.net/projects/
minervaproject/ 

Open Source Linux, 
Windows 

Marcadores 

mixare http://www.mixare.org/ Open Source Android, iOS GPS 

Morgan http://www.fit.fraunhofer.de/ser
vices/cvae/morgan.html 

Closed source Windows   

MXR Toolkit http://mxrtoolkit.sourceforge.ne
t/ 

Open Source   Marcadores 

NyARToolkit http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/ Open Source Android, 
Linux, 
Windows, 
Flash 

Marcadores 

omniar.com http://omniar.com/ Comercial SDK   Pesquisa Visual 

OpenSpace3D http://www.openspace3d.com/ Open Source Linux, 
Windows 

Marcadores 

osgART http://osgart.org/ Open Source Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

PointCloud http://www.pointcloud.io/ Gratuita, 
Comercial SDK 

iOS Pesquisa Visual, 
ContentAPI, SLAM 

popcode http://www.popcode.info/ Comercial SDK Android, iOS Marcadores 
Naturais 

http://goblinxna.codeplex.com/�
http://www.google.com/mobile/goggles/�
http://www.google.com/mobile/goggles/�
http://www.hoppala-agency.com/�
http://www.hoppala-agency.com/�
http://ideeinc.com/�
http://www.in2ar.com/�
http://www.instantreality.org/�
http://www.iphonear.org/�
http://www.iqengines.com/�
https://research.cc.gatech.edu/kharma/�
https://research.cc.gatech.edu/kharma/�
http://www.kooaba.com/�
http://www.layar.com/tools/�
http://www.libregeosocial.org/�
http://www.seac02.it/�
http://www.linkmemobile.com/�
http://www.luxand.com/�
http://www.metaio.com/software/�
http://www.metaio.com/software/�
http://readwriteworld.cloudapp.net/�
http://readwriteworld.cloudapp.net/�
http://sourceforge.net/projects/minervaproject/�
http://sourceforge.net/projects/minervaproject/�
http://www.mixare.org/�
http://www.fit.fraunhofer.de/services/cvae/morgan.html�
http://www.fit.fraunhofer.de/services/cvae/morgan.html�
http://mxrtoolkit.sourceforge.net/�
http://mxrtoolkit.sourceforge.net/�
http://nyatla.jp/nyartoolkit/wp/�
http://omniar.com/�
http://www.openspace3d.com/�
http://osgart.org/�
http://www.pointcloud.io/�
http://www.popcode.info/�
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PTAM http://www.robots.ox.ac.uk/~gk
/PTAM/ 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Linux, OSX, 
Windows 

SLAM 

Qoncept AR http://www.kudan.eu/ Comercial SDK Android, iOS, 
OSX, 
Windows, 
Flash 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais, IMU 
Sensors 

Robocortex http://www.robocortex.com/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Linux, OSX, 
Windows 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

SLARToolkit http://slartoolkit.codeplex.com/ Open Source Windows 
Mobile, 
Windows 

Marcadores 

snaptell http://www.snaptell.com/ Comercial 
Service 

Android, iOS Pesquisa Visual 

SSTT http://technotecture.com/augm
entedreality 

Closed source Android, iOS, 
Windows 
Mobile, Linux, 
OSX, 
Windows 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

String http://www.poweredbystring.co
m/ 

Comercial SDK iOS Marcadores 

Studierstube http://studierstube.icg.tugraz.at
/ 

Open Source Linux, 
Windows 

  

Studierstube 
Tracker 

http://studierstube.icg.tu-
graz.ac.at/handheld_ar/stbtrack
er.php 

Closed source Android, iOS, 
Windows 
Mobile, 
Windows 

Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

UART https://research.cc.gatech.edu/
uart/ 

Open Source iOS, OSX, 
Windows 

Marcadores 

Viewdle http://www.viewdle.com/ Comercial SDK iOS Rastreamento 
Facial 

Vuforia http://developer.qualcomm.com
/dev/augmented-reality 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

Wikitude http://www.wikitude.org/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS GPS, IMU Sensors, 
ContentAPI 

Win AR http://r2m.nus.edu.sg/cos/o.x?c
=/r2m/license_product&ptid=57
30&func=viewProd&pid=22 

Gratuita, 
Comercial SDK 

Windows Marcadores 
Naturais 

windage http://code.google.com/p/winda
ge/ 

Open Source Windows Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 

yvision http://www.yvision.com/ Gratuita, 
Comercial SDK 

Android, iOS, 
Windows 
Mobile, OSX, 
Windows 

Marcadores 

Zenitum 
Feature 
Tracker 

http://www.zenitum.com/en/res
earch/ 

Comercial SDK, 
Closed source 

Android, iOS Marcadores, 
Marcadores 
Naturais 
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http://code.google.com/p/windage/�
http://code.google.com/p/windage/�
http://www.yvision.com/�
http://www.zenitum.com/en/research/�
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Parte 3 - Campanhas publicitárias utilizando Realidade Aumentada 
 

Campanhas e aplicativos desenvolvidos utilizando plataforma da Total Immersion 
 

 
Imagem da pargina http://www.t-immersion.com/projects no dia 27/08/2012. 

http://www.t-immersion.com/projects�
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Campanhas e aplicativos desenvolvidos utilizando plataforma da Metaio 

 
Imagens retiradas da pagina http://www.metaio.com/demo/ no dia 27/08/2012 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.metaio.com/demo/�
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Campanhas e aplicativos desenvolvidos utilizando plataforma da Qualcomm Vuforia 
 

Imagem retirada da pagina https://developer.qualcomm.com/mobile-
development/mobile-technologies/augmented-reality#ar-apps no dia 27/08/2012 

 

 

https://developer.qualcomm.com/mobile-development/mobile-technologies/augmented-reality#ar-apps�
https://developer.qualcomm.com/mobile-development/mobile-technologies/augmented-reality#ar-apps�
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